Nauczanie i nauka w
przedszkolu
Aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia Covid-19, wiele dzieci nie uczęszcza do przedszkola.
Przedszkola będą nadal udzielać informacji za pośrednictwem strony internetowej gminy i
InfoMentor. Postępuj zgodnie z informacjami, nawet jeśli jesteś w domu.
W przypadku dzieci przebywających w domu z różnych powodów gmina Kävlinge chce nadal
oferować nauczanie w celu stymulowania rozwoju i nauki dzieci. Dlatego zebraliśmy materiał
z działaniami, które są odpowiednie do wykonania w środowisku domowym. Działania są
podobne do tych, które dzieci spotykają w nauczaniu przedszkolnym. Są one zaprojektowane
tak, aby zapewnić, że dzieci będą kontynuować pracę nad celami programu nauczania w
zakresie języka, matematyki, nauki i pracy opartej na podstawowych wartościach.
Ważne jest, abyś jako rodzic wykonywał czynności wspólnie z dziećmi.

Ugglo:
Przedszkola rozdają kody umożliwiające dostęp do używanej przez nas e-biblioteki. Są
tu zarówno książki fabularne, jak i dokumentalne. Prezentowana książki są w około 50
różnych językach.
Zaloguj się do dowolnej platformy, aplikacji lub przeglądarki za pośrednictwem
(open.ugglo.se) Wybierając „zaloguj się przy użyciu kodu klasy”, wprowadź kod, który podają
przedszkolanki, a następnie wybierz login jako gość.
• Czytaj razem, w spokoju, pauzuj i każ dziecku wskazać i pytać.
• Przedłuż rozmowę, zadając otwarte pytania bez mówienia czy to dobrze lub źle . Zadawaj pytania na
temat tego, jak dzieci myślą i czego się uczą.
• Zachęcaj dzieci do swobodnej refleksji. Chwalcie domysły dzieci i ich własne pytania.
• Na początku działaj jako model dla dzieci, na przykład pokazując, w jaki sposób można sformułować
pytania lub przewidując, co może się stać w dalszej części książki.
• Czy było coś wyjątkowego w książce? Czy było coś wyjątkowego, czego nie lubiłeś?
• Czy było coś, czego nie rozumiałeś lub uważałeś za trudne?
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Radioapan:
Radioapan jest dostępny zarówno jako aplikacja, jak i usługa online.
Drzewo piętrowe Radioapan to program dla dzieci ze szwedzkiego radia. Radioapan to
dziecięca maskotka radiowa i naprawdę miły przyjaciel. Mieszka w domku na drzewie w
lesie Sagos i uwielbia radio i dźwięk. https://sverigesradio.se/radioapan/

Tripp Trapp Träd:
Na UR.se i na aplikacji. W drzewie na placu mieszkają żołędzie Tripp i Trapp. Każdego
ranka Tripp i Trapp spadają z drzew i muszą próbować wspiąć się ponownie. Ich podróż
staje się przygodą, w której stają przed wyzwaniami i spotykają nieoczekiwanych
mieszkańców drzew.
Uppfinnar-Johanna
Na UR.se znajdziesz Uppfinnar-Johanna.
Wynalazca-Johanna ma osiem lat i jest wynalazcą. Jej wielkim
zainteresowaniem jest budowanie i wdrażanie technologii - tam, gdzie inni
widzą problemy, Johanna widzi rozwiązania. Przy jej pomocy ma swoich
młodszych braci Stena i Stanleya. Spoglądają na jej pomysłową i odważną starszą siostrę i chętnie
śledzą wszystkie jej wybryki. Motto Johanny „to nie działa w jedną stronę, działa w drugą stronę”, jest
bardzo przydatne, ponieważ nigdy nie idzie tak, jak planowano.

Napisz listy do bliskich
Napisz list do kogoś siedzącego w domu. Być może nie można spotkać w obecnej sytuacji dziadków
lub innych krewnych, którzy byliby zadowoleni z listu. Napisz list, kartę, SMS lub e-mail do osób, których
nie możesz spotkać. W przypadku dzieci, które same nie piszą, mogą dyktować i uzyskać pomoc od
kogoś, kto pisze dla nich. Następnie ćwiczą, jak formułować się na piśmie, nawet jeśli sami nie opanują
jeszcze liter. Jeśli wysyłasz wiadomość tekstową lub e-mail, warto uzyskać pomoc dotyczącą skryptu, ale
następnie dodać emoji, z którymi dziecko chce wysłać. W większości telefonów komórkowych / płyt jest
wbudowana synteza mowy, dzięki czemu możesz czytać tekst, a dziecko usłyszy, co napisał. Zabawne
może być także czytanie przez emoji syntezatora mowy! Znajdź w google , jak włączyć syntezę mowy
na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze, jeśli jeszcze nie wiesz, jak to zrobić. Niektóre mają
również wbudowane dyktowanie, dzięki czemu dziecko może mówić, a następnie jest konwertowane
na tekst. Niestety nie zawsze może działać to bezbłędnie, więc dziecko może potrzebować twojego
wsparcia.

Biblioteka w Kävlinge
• Korzystaj z aplikacji Biblio do wyszukiwania, wypożyczania i czytania ebooków.
• Jeśli masz kartę do biblioteki w Kävlinge, możesz pożyczyć filmy od Cineasterna. Cineasterna to usługa
do wypożyczenia filmów. Aby pożyczyć film, wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do
Internetu i kartą biblioteczną.

Sverigesradio
https://sverigesradio.se/barnradion albo appka
Słuchaj programów dla dzieci, graj w gry, słuchaj muzyki, baw się, czytaj wiadomości.
Tutaj znajdzież także pakiety audio do słuchania przez około 30-40 minut z różnymi
tematami dla dzieci w wieku 3-8 lat.

Tiggy Testar
Na UR.se znajdziesz Tiggy Testar.
Tiggy jest ciekawy, jak to działająróżne rzeczy. Dlaczego pływają kostki lodu?
Jak tworzy się tęcza? A dlaczego bańka sodowa? Wraz z Beppe wykonuje
niesamowite eksperymenty. Tiggy testuje różne zjawiska i odkrywa, że męczy ją nos.Obejrzyj, a
następnie wykonaj eksperymenty w domu.
Laboratoria i eksperymenty są rodzajem pouczających tekstów, które dzieci powinny znać w szkole, np.
na temat wiedzy i rzemiosła dotyczących domu i konsumentów. Teksty instruktażowe zwykle mają
strukturę do pisania tego, czego potrzebujesz najpierw, np. składniki, a następnie instrukcje krok po
kroku, jak to zrobić. Instrukcje zwykle zaczynają się od czasownika w trybie rozkazującym, tj. słowo,
które mówi ci, co masz robić.

Miniräknarna
Na UR.se znajdziesz Miniräknarna.
Pośród traw i kwiatów mieszkają Miniräknarna - trzech bardzo małych
pracowników parku odpowiedzialnych za liczenie i sortowanie wszystkiego, co
ludzie tracą na trawniku Matteparken. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza gdy Skön, Terierson i Asp
muszą zdecydować o sposobie sortowania. Ale wtedy warto mieć przy sobie kalkulator, ponieważ jest
wszystko, co musisz wiedzieć o geometrycznych kształtach, rozmiarach, podobieństwach i różnicach,
wzorach i liczbach.

Aktywności poza domem
Zachęcaj do aktywności na świeżym powietrzu zarówno rano, jak i po południu, niezależnie od pogody
przez cały dzień. W środowisku zewnętrznym wskazane jest, aby ćwiczyć umiejętności motoryczne
poprzez zmianę środowiska.
https://utebarn.se/aktiviteter/utelek/
Na stronie internetowej z Friluftsfrämjandets najdziesz # Skogsmulle 30-dniowe wyzwanie z nowym
codziennym wyzwaniem od Skogsmulle dla dzieci.

Karta aktywności
Zrób tak :
Twórz karty z czynnościami takimi jak: biegnij wokół drzewa, znajdź trzy żółte kwiaty, połóż się na trawie
i spójrz na chmury, idź 10 kroków wstecz… Wydrukuj karty aktywności wcześniej. Wytnij karty. Laminuj
każdą kartę, jeśli chcesz korzystać z niej kilka razy lub chcesz zagrać w tą grę przy każdej pogodzie.
Rozłóż wszystkie karty na ziemi lub przytrzymaj je jak sprężynę słoneczną w dłoni. Wyciągnij kartę, a
twoje dziecko zrobi to samo. Czasami do wykonania zadania potrzebny jest przyjaciel lub rodzeństwo,
innym razem sami.
Wariant:
Wariantem tej gry na zewnątrz jest umieszczenie metalowego spinacza na każdej karcie aktywności.
Następnie znajdź jakiś kij i dołącz do niego sznurek. Przywiąż magnes do drugiego końca sznurka. Łów
karty i wykonuj zadanie.

Gry
Puzzle
Porozmawiaj o układance. Opisz zawartość obrazka i wskaż różne szczegóły. Następnie rozłóż puzzle i
zbuduj je razem z dzieckiem. Poproś dziecko, aby spróbowało rozpoznać szczegóły, o których mówiłeś
wcześniej, lub zobaczyć, które elementy są krawędziami lub narożnikami.

Graj w gry planszowe
Graj w gry razem, takie jak Memory, Lotto, Fia, Luffarschack, proste gry w karty i kości. Porozmawiaj o
zasadach gry, o zmienianiu się. Nazwij to, co robisz: „Teraz rozdaję karty”, „Teraz idę 4 kroki 1,2,3,4”.
Porozmawiaj ze swoimi sąsiadami, przyjaciółmi i znajomymi, aby pożyczyć od siebie i zróżnicować
zabawę.

Glina
Pomóż dziecku kształtować glinę. Rób na przykład kule lub węże w różnych rozmiarach i porównywać
ze sobą. Mów o tym, co robisz. Używaj terminów opisowych „większy”, „dłuższy”, „grubszy” itp. Mów o
tym, który z nich jest „największy”, „najmniej”, „najgrubszy” i tak dalej. Jeśli glina jest dostępna w różnych
kolorach: porozmawiaj o kolorach.
Przepisy na domowej roboty Trolldeg i Play Doh znajdziesz poniżej.

Zabawa w chowanego
Twoje dziecko może się ukrywać w tym samym czasie, kiedy często wspominasz, gdzie ono jest. Na
przykład: „Jesteś pod stołem, w szafie, za drzwiami”.Wzmocnij głos przy przyimkach. Oto znaki przyimka:
https://www.teckensprak.com/bredvid.html

PLAY DOH

Trolldeg

Będziesz potrzebował:
5 dl mąki pszennej
3 dl soli
2 łyżki kwasu cytrynowego
2 łyżki oleju do smażenia
4-5 szklanek wrzącej wody
barwnik spożywczy
Oto jak:
Wlej wszystkie suche składniki do miski.
Wymieszaj olej kuchenny i gorącą wodę i mieszaj,
aż ciasto stanie się gładkie i zejdzie z krawędzi.
Jeśli jest sucho, weź trochę więcej wody.
Wymieszaj ciasto na garnku lub stole do
pieczenia i pozostaw do ostygnięcia.
Podziel ciasto na tyle różnych części, ile chcesz, a
następnie pomaluj kilkoma kroplami karmelu.
Zagniataj, aż ciasto będzie miało jednolity drobny
kolor.
Przechowuj glinę w plastikowej torbie w lodówce,
aby pozostała gładka przez kilka tygodni.

Będziesz potrzebował:
4 dl mąki pszennej
2 dl soli
2 dl wody
2 łyżki oleju do smażenia
Możliwy kolor karmelu i kolor hobby
Oto jak:
Wlej wszystkie składniki do miski i mieszaj, aż
ciasto będzie gładkie. Wlej więcej wody, jeśli jest
sucha lub więcej mąki, jeśli jest mokra.
W razie potrzeby można farbować ciasto kilkoma
kroplami koloru karmelu.
Kształty kształty i zestaw. Jeśli chcesz, aby stały się
naprawdę twarde, możesz je wysuszyć w środku
piekarnika w temperaturze 100 stopni. Czas
waha się od dwóch do czterech godzin w
zależności od grubości figurki.
Niech figurki ostygną i pomaluj je farbkami.

