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Tema acestui trimestru este: Animalele lumii

Poveștile noastre concentrate sunt:   Plimbare prin junglă,
Fermă zgomotoasă și zarvă în ocean

În dezvoltarea personală, socială și emoțională vom:

În Jigsaw, acest semestru, copiii vor concentrați-vă pe „Relații și
sentimente”. Puzzle 5 din Jigsaw îi va ajuta pe copii să înțeleagă relațiile
din propria familie. Ei vor învăța cum să-și facă prieteni și importanța de a
fi amabili cu ceilalți.

In Dezvoltare Fizica vom:

*Dezvoltam mari abilitati motorii in exterior. Copiii vor învăța cum să joace o mulțime de
jocuri diferite cu prietenii lor, cum ar fi „Hide and Seek”, „Tig” și „Hopscotch”

*Gândește-te la diferite moduri de a te mișca ca animalele.

*Sprijină copiii să țină corect un creion și să-și dezvolte formele înainte de scriere.

În Artă expresivă și design vom:

*Reprezenta animale folosind o varietate de resurse.

*Desenați cu o complexitate crescândă și cu detalii,
cum ar fi reprezentarea unei fețe cu un cerc și includerea
detaliilor.

*Folosiți instrumente muzicale într-o varietate de moduri pentru a crea sunete diferite.

În Înțelegerea lumii vom:

În această jumătate de semestru copiii vor învăța despre „Oameni și locuri speciale”.
Copiii vor continua să învețe despre ei înșiși ca indivizi și familii, dar vor învăța și despre
modul în care trăiesc alți oameni. Copiii vor face felicitări pentru a sărbători cine este
special pentru ei.

În Comunicare, Limbă și Alfabetizare vom:

*Explora o gamă largă de povești atât ficțiune, cât și non-ficțiune, axate pe animale.

* Dezvoltați încrederea în a cânta rime în mod independent.

*Aflați lucruri noi interesante despre animale și dezvoltați vocabularul.

*Dezvoltați fonetica: - identificați și sugerați rime - numărați sau bateți din palme silabe
într-un cuvânt - recunoașteți cuvinte cu același sunet inițial, cum ar fi bani și mama.

La Matematică vom:

* Folosim cu încredere rime de numere pentru a reprezenta
numere.

*Identificați forme 2D și utilizați limbajul matematic pentru a le
descrie proprietățile „rotunde, înalte, laturi”

* Identificați numerele (1,2,3,4,5) și potriviți-le cu obiecte.

*Notă că sumele pot fi modificate prin adăugarea sau scăderea obiectelor în timp ce
expuneți copiii la 1 mai mult sau 1 mai puțin.

* Faceți legături pentru a număra înainte și înapoi în timp ce explorați 1 mai 1 mai puțin.


