
Foundation Stage 1 Summer 1 Biuletyn
2022

Temat tego semestru to: Zwierzęta świata

Nasze skoncentrowane historie to: Spacer po dżungli,
hałaśliwa farma i zamieszanie w oceanie

W rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym:

W tym półroczu dzieci będą skoncentrować się na „Związkach i
uczuciach”. Puzzle 5 Jigsaw pomoże dzieciom zrozumieć relacje w ich
własnej rodzinie. Nauczą się, jak nawiązywać przyjaźnie i jak ważne jest
bycie miłym dla innych.

W rozwoju fizycznym będziemy:

*Rozwijać duże umiejętności motoryczne na zewnątrz. Dzieci nauczą się grać z
przyjaciółmi w wiele różnych gier, takich jak „Hide and Seek”, „Tig” i „Hopscotch”

*Pomyśl o różnych sposobach poruszania się jak zwierzęta.

*Wspieraj dzieci w prawidłowym trzymaniu ołówka i rozwijaniu ich kształtów przed

pisaniem.

W sztukach ekspresyjnych i projektowaniu będziemy:

*Reprezentować zwierzęta przy użyciu różnych zasobów.

*Rysuj z rosnącą złożonością i szczegółami, na przykład
przedstawianie twarzy za pomocą koła i uwzględnianie szczegółów.

* Używaj instrumentów muzycznych na różne sposob,
aby tworzyć różne dźwięki.

W Zrozumieniu świata:

W tym półroczu dzieci będą uczyć się o „Specjalnych ludziach i miejscach”. Dzieci będą
nadal uczyć się o sobie jako jednostkach i rodzinach, ale także o tym, jak żyją inni ludzie.
Dzieci będą tworzyć kartki, aby uczcić, kto jest dla nich wyjątkowy.

W Komunikacji, Języku i Umiejętności czytania i pisania:

* Zbadaj szereg opowiadań, zarówno fikcyjnych, jak i faktów, skoncentrowanych na
zwierzętach.

* Rozwijaj zaufanie do samodzielnego śpiewania rymów.

* Dowiedz się nowych interesujących faktów na temat zwierząt i rozwijaj słownictwo.

*Rozwijaj akustykę: - dostrzegaj i sugeruj rymy - licz lub klaskaj
sylaby w słowie - rozpoznawaj słowa o tym samym początkowym
brzmieniu,  takie jak pieniądze i matka.

W matematyce będziemy:

* Pewnie używać rymów liczbowych do reprezentowania liczb.

* Zidentyfikuj kształty 2D i użyj języka matematycznego
do opisania ich właściwości „okrągłe, wysokie, boki”

* Zidentyfikuj liczby (1,2,3,4,5) i dopasuj je do obiektów.

*Kwoty zawiadomień można zmienić, dodając lub odejmując obiekty, jednocześnie
narażając dzieci na 1 więcej lub 1 mniej.

* Twórz linki do liczenia do przodu i do tyłu podczas odkrywania 1 więcej 1 mniej.


