TECZA
Puzzle 19 elementów, w 7 barwach tęczy.
PROPOZYCJA ZABAWY:
Zabawa polega na ułożeniu wszystkich elementów tak, aby powstał łuk tęczy. Przybliża dziecku
wiedzę o przyrodzie - zjawisko tęczy. Uczy nazw kolorów podstawowych i pochodnych, służy do
kształtowania pojęć z zakresu miary - porównywanie długości: długi, dłuższy, taki sam, krótki,
krótszy, oraz liczby - przeliczanie elementów.
WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
źwzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia (jako czynnik warunkujący nabycie umiejętności
czytania);
źbudowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym;
źrozwijanie czynności myślenia (analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania);
źrozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia
i wykonywania prostych działań arytmetycznych;
źdążenie do zrozumienia pojęcia stałości miary.
ZAWARTOŚĆ:
ź Drewniana podstawka o wymiarach ok. 23 x 16 cm;
ź 19 wyciąganych, drewnianych elementów w 7 barwach tęczy.

CELE:
źWzrokowe spostrzeganie elementów z otoczenia (jako czynnik warunkujący nabycie
umiejętności czytania);
źBudowanie dziecięcej wiedzy o świecie, przyrodniczym;
źRozwijanie czynności myślenia (analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania);
źRozwijanie rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania
prostych działań arytmetycznych;
źDążenie do zrozumienia pojęcia stałości miary.
TREŚCI:
3-4 latki
źNabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających
zaangażowania mięśni dłoni);
źOkreślanie położenia przedmiotów, w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod;
źBudowanie danego szeregu w toku praktycznego działania;
źDostrzeganie podobieństw między przedmiotami;
źLiczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych;
źUżywanie określeń: długi, krótki;
źNazywanie podstawowych barw;
5-6 latki
źWyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych;
źWykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni;
źNabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi;
źOkreślanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: między;
źBudowanie danego szeregu w toku praktycznego działania, przewidywanie jego
całościowego obrazu;
źŁączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy,
wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
źKlasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych;
źPorównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich
liczenie;
źLiczenie od dowolnego miejsca, na wspak, dwójkami, piątkami;
źPosługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
źDodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych;
źPorównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej
samej długości;
źPorządkowanie przedmiotów od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie;
źPoznawanie zjawiska tęczy;
źDostrzeganie piękna wokół siebie, w przyrodzie;
źNazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta) i pochodnych, nazywanie barw
ciepłych i zimnych;
źObserwowanie zjawiska fizycznego, rozszczepiania światła (tęcza);
OCZEKIWANE EFEKTY AKTYWNOŚCI:
źDziecko jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych;
źDokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów;
źDokonuje porównań miary;
źJest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości;

