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Temat tego terminu to: Szalone kreacje i inspirujące
pomysły

Nasze skoncentrowane historie to: Co zbudujemy, Piękne
OOPS i Ish.

W rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym: W tym
półroczu przyjrzymy się zagadce 3 układanki: „Marzenia i cele”. Dzieci
nauczą się szeregu umiejętności, jak wytrwać i motywować się, gdy staną
przed wyzwaniem. Dzieci będą współpracować w małej grupie i pomagać
innym w osiągnięciu celu. Dzieci wyznaczą sobie własny cel i będą
świętować swoje osiągnięcie podczas uroczystej uroczystości.

W rozwoju fizycznym będziemy: Badać ruch za pomocą muzyki i być
w stanie zatrzymać się w odpowiednich momentach. Bezpiecznie
korzystaj z różnych narzędzi i zasobów, aby tworzyć kreacje.

Poproś innych o pomoc, gdy zmagają się z użyciem narzędzi do
wykonania zadania.

W sztukach ekspresyjnych i projektowaniu: Zaczniemy budować w
celu, takim jak odtworzenie domu lub osoby. Dziel się pomysłami na temat
ich modelu i komunikuj, w jaki sposób korzystali z różnych zasobów.

Użyj małego świata izasobów konstrukcyjnych, aby odtworzyć historię lub
rodzinne doświadczenie.

W Zrozumieniu Świata: W styczniu dzieci będą dyskutować o
prezentach i przekazywaniu linków do wcześniejszej wiedzy o Bożym
Narodzeniu oraz dowiedzieć się o Prezentacji Trzech Króli. W lutym dzieci
dowiedzą się o Chińskim Nowym Roku i Roku Tygrysa. Dzieci dowiedzą
się, jak wszyscy obchodzimy różne pory roku. Rozwiną pewność
siebie, aby dzielić uroczystości rodzinne z rówieśnikami.

W komunikacji, języku i umiejętnościach czytania i pisania
będziemy: Rozwijać miłość do czytania i dzielić się swoją ulubioną
historią z innymi. Używać książki, aby opowiedzieć historię swoim
rówieśnikom. Rozwijać słownictwo i używać „nowych” słów nauczonych
podczas „Wielkiej rozmowy”, „Historii”. do rozmowy” i „Talk Boost” Śpiewaj
pewnie 3 różne rymowanki.

W matematyce będziemy: Używać palców do reprezentowania
liczby— 1,2,3 Badać za pomocą rymów liczbowych. Rozpocznij
identyfikowanie pozostałej liczby i tego, jak zmieniła się ilość Rozwiń
zrozumienie języka pozycyjnego — pod, nad, z tyłu i z przodu. Zacznij
liczyć mały zestaw obiektów, aby zidentyfikować „ile”


