Witajcie młodzi ekolodzy
Jak Wam minął wczorajszy dzień? Zadbaliście o roślinki? Udało się
Wam stworzyć ekologiczne stroje lub biżuterię? Jeśli tak to świetnie👏 przyda się na jutro.
Piosenkę mam nadzieję że też ćwiczycie🤗
A dziś zapraszam Was do zabawy matematycznej 😃
Wiemy już, że najprostszą do rysowania figurą przez 3-latka jest koło. Jeśli będziemy ćwiczyć
systematycznie szybko nauczy się je sprawnie rysować linią ciągłą. Oczywiście może być jeszcze
problem z idealnym połączeniem początku i końca linii ciągłej w jednym punkcie.
Większą trudność sprawia narysowanie kwadrato-prostokąta (trzylatek nie odróżni kwadratu od
prostokąta, dlatego umownie figurę tą nazwijmy podczas ćwiczeń kwadratem lub prostokątem).
Trzylatek nie narysuje go linią ciągłą, postawi kreski poziome i pionowe, które postara się połączyć
ze sobą w rogach, dlatego linie przy kątach będą się krzyżować. Trójkąt to figura, którą nauczy się
szybciej rozpoznawać niż rysować.
Aby ułatwić dziecku rysowanie figur, wprowadźmy do zabawy pojęcie linii ciągłej i linii
przerywanej. Narysujmy obie linie na kartce papieru i nazwijmy je a następnie poprośmy malucha,
aby pokazał nam, która linia jest ciągła a która przerywana. Potem może próbować samodzielnie
narysować obie linie. Największą trudność będzie sprawiać narysowanie linii przerywanej tak, aby
zachowała spójność i nie zamieniła się w grad kresek. W międzyczasie przygotujmy dziecku kartki
papieru, z figurami połączonymi ze sobą linią przerywaną i poprośmy malucha, aby spróbował na
linii przerywanej narysować ciągłą i tym samym połączyć podobne do siebie figury.
W wersji trudniejszej możemy linię przerywaną narysować z różnymi załamaniami.
POWODZENIA 🤗🤗
:-)

Dzień dobry😊Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z filmikiem
edukacyjnym😊 Jak wytłumaczyć dziecku, co to jest ekologia i ochrona środowiska oraz dlaczego
jest ważna?
Edukacja ekologiczna nie jest tematem na jedne zajęcia, rozmowę czy spacer. Dzieci (tak jak
dorośli) muszą mieć głęboko uwewnętrznioną świadomość tego, jaki wpływ wywierają na
środowisko i jakie niesie to za sobą konsekwencje. Jeśli dbamy o czystość środowiska i zasoby
naturalne, to dbamy o miejsce, w którym żyjemy. Nikt nie chce żyć między górami śmieci,
wdychać zanieczyszczonego powietrza i pić brudnej wody, prawda? Świadomość warto budować
od najmłodszych lat – pozwoli to wykształcić prawidłowe postawy, które będą dla młodych ludzi w
przyszłości naturalne. Do tego dołóżmy wykształcenie zdrowych nawyków i mamy przepis na
wyedukowanego ekologicznie człowieka.

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&fbclid=IwAR03sBkZWgXoyyWaNR9fnvVxPLsuee3od5ncUmktDxAE7E0J2FKscsDHD8&app=desktop

