АЈДЕ ДА
ЗАПИШУВАМЕ

Ајде да запишуваме!
За време на патувањата децата многу често
се досадуваат и стануваат нетрпеливи.
Секое патување може да се искористи, така
што детето може да се забавува и да учи,
исто така, дава можност да се видат многу
интересни места и предмети. Оваа игра е
погодна за играње во автомобил, автобус,
или воз. Оваа игра ќе ви овозможи
корисно да го искористите времето додека
патувате, а на детето патувањето ќе му го
направи интересно доживување. Играта ќе
му помогне на вашето дете да воочува и
да ги запишува предметите, истовремено
водејќи и статистика.
Потребни материјали: лист хартија,
тетратка, молив или пенкало, фломастер.

Инструкции
1. За време на патувањето договорете се
со вашето дете што ќе гледате, што ќе
запишувате и како ќе водите статистика.
На пример, може да се бројат семафори,
велосипеди, автомобили или камиони
кои патем ќе ги среќавате.

2. Прашајте го детето на кој начин сака да
запишува (на пример, со цртичка -/, со Х
или со кругче- O). Договорете дека секој
знак значи еден предмет.

3. Започнете да гледате дали поминува тоа
што сте договориле да го бележите (на
пример автомобил).

4. Колку предмети детето забележа? Кога
ќе застанете помогнете му на детето да
ги изброи знаците.

Белешки за родителите
• Оваа едноставна активност му помага
на детето да учи да брои, да ги открива
бараните предмети и да пишува;
• Кога детето ќе стане поискусно, внесете
некоја особина на предметот (на
пример: секој црвен автомобил);
• Ова ќе му овозможи на детето да
ги усовршува своите вештини во
сортирање на предметите според некоја
особина, која е важна од доменот на
математиката.
Може да се предложи и забележување на
два предмета (на пример: автомобили и
такси автомобили). За оваа активност, на
листот направете две колони. Подоцна ќе
можете да ги споредувате одбележаните
знаци за секој предмет.

