
CO MÓWI PODSTAWA PROGRAMOWA?

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w
szkole podstawowej: 

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach); 

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia
typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może
zdarzyć.



JAK TO ROZUMIEĆ W DUCHU REGGIO?

Umiejętności klasyfikacji i wnioskowania oraz myślenie
przyczynowo-skutkowe są procesami, które towarzyszą nam
praktycznie podczas każdej codziennej czynności. Są również
fundamentem dla późniejszej nauki matematyki i logiki oraz
przedmiotów humanistycznych. Jednak zdobywanie tych
umiejętności odbywa się stopniowo i wymaga czasu. 



Nauka jest najbardziej efektywna wtedy, gdy pozwoli
się dziecku na przeprowadzanie własnych
eksperymentów, popełnianie błędów i uczenie się na
nich w atmosferze bezpieczeństwa i wsparcia. Ważne
by pedagog dbał o zapewnienie dziecku przestrzeni
do eksploracji, ale też potrafił pozostać w cieniu i
pozwolić mu na samodzielne odkrywanie danej
prowokacji i zamianę kryteriów klasyfikacji wg
własnego uznania. 



segregowanie przedmiotów (klocki, guziki, kuleczki, owoce,
warzywa, zwierzęta, kształty..),
zabawa w chowanego,
łączenie obrazków w pary (memory),
wymyślenie historii do obrazka,
układanie obrazków w historię,
zabawy z wodą i produktami kuchennymi – nalewanie/
przelewanie/ przesypywanie/ przekładanie,

Jakie aktywności możemy zaproponować dzieciom?



magiczne woreczki – rozpoznawanie za pomocą dotyku jaki przedmiot/
przedmioty są w woreczku,
stacja z kształtami (obok woreczki z takimi samymi przedmiotami –
łączenie w pary),
klocki Dienesa,
dopasowywanie kształtów, kolorów, faktur,
obserwacja wzrostu roślin,
udział w przygotowywaniu posiłków.





odróżnienie przyczyny od skutku,
tworzenie zbiorów i podzbiorów,
wstęp do nauki matematyki (ale również przedmiotów
humanistycznych),
rozwijanie wyobraźni ,
nauka efektywnej pracy,
poczucie kontroli nad sytuacją,
analizowanie sytuacji i podejmowanie świadomych decyzji.

Jakie umiejętności rozwijają się u dzieci?



Inspiracje i
przykłady
prowokacji



www.facebook.comcbins.solihull.sch.uk

 
Segregowanie, tworzenie zbiorów.



www.facebook.comcbins.solihull.sch.uk

 
Porządkowanie wg kolorów.

 



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
Jaki kolor i wzór powstanie? 

 



www.facebook.com/CurioCity-Childcarewww.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
Przygotujmy ciasto!

Jak łączą się ze sobą różne faktury i
zapachy?



www.facebook.com/CurioCity-Childcare

 
Co byście ułożyli na swoich naleśnikach..?

 
Co się stanie jeśli...?



www.facebook.com/CurioCity-Childcarewww.facebook.comcbins.solihull.sch.uk

 
Przygotujmy obiad w naszej kuchni błotnej!

 
W sali możemy odkryć tyle skarbów...



www.wioski.co

 
Co  możemy z tym zrobić..?


