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Grupa 8

Temat dnia: Dbamy o przyrodę

Czynności stałe:

1. Stymulacja mózgu wg Paula Dennisona.

2. Masaż wyciszający - kompresja stawów.

3. Masaż twarzy wg Castillo-Moralesa. 

4. Sprawdzanie kalendarza pogody. 

5. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy:

- Rzeka - dziecko naśladuje łódkę płynącą  po rzece od brzegu do brzegu- poruszają 

językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladują odgłos rzeki: plum, plum, 

plum.

- Rybki - dziecko naśladuje rybkę, które wyskakują z wody- unoszą czubek języka w stronę 

nosa, a po opierają go o górne zęby.

- Miód - dziecko naśladuje misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu-

prowadzą język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej wardze.

- Czyste powietrze- dziecko wdycha świeże powietrze- wciąga powietrze nosem 

i wypuszcza ustami.

- Wąż- wśród trawy sunie wąż - dziecko naśladuje odgłos syczenia węża na głosce ssssss- 

opierając język o dolne zęby, rozciąga wargi szeroko, jak do uśmiechu.

6.

Propozycje zajęć na dziś:

1. Piosenka Skrzat Konewka https://www.youtube.com/watch?v=ickkcgdEVlE 

2. Poznajemy narzędzia ogrodnicze. Dzieci oglądają obrazkek i z pomocą rodzica wskazują 

i w miarę możliwości nazywają przedstawione na nich sprzęty ogrodnicze.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/narzedzia-ogrodnicze-na-ciemnym-stole-z-roslin-

domowych-i-rekawiczek_7608262.htm#page=1&query=narzedzia

%20ogrodnicze&position=10

3. Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała- Wzrost rośliny.

Dziecko słucha muzykę relaksacyjną, naśladuje za rodzicem wzrost rośliny-  od klęku 

podpartego do wspięcia się na palce. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

https://www.youtube.com/watch?v=QyWw_advJs4 

https://www.youtube.com/watch?v=ickkcgdEVlE
https://www.youtube.com/watch?v=QyWw_advJs4


4. Zabawa Wiosenne sprzątanie- Filmik  https://www.miniminiplus.pl/rybka-

minimini/gry/wiosenne-porzadki

5. Praca-  karta pracy do wydruku.

http://www.kidsfront.com/match-shadows/8.html 

6. Opowieść ruchowa  Wiosenna pobudka.

Rodzic z dzieckiem chwytają się za ręce i kucają. 

Rodzic rozpoczyna opowiadanie:

Jesteśmy  pączkami wiosennych kwiatów, które są uśpione porannym chłodem. Ale gdy 

poranne słońce dotyka swoimi promykami każdego kwiatu, wtedy budzą się, prostują 

i rosną- dziecko z rodzicem wstaje, ręce mają opuszczone.

Promienie słońca są coraz cieplejsze i weselsze, zapraszają kwiaty do zabawy- dziecko 

z rodzicem unosi ręce powoli w górę.

Rozchylają płatki do słońca- powoli obraca się wkoło.

Zmęczone zabawą, z nadejściem nocy, zamykają płatki i idą spać- dziecko z rodzicem 

opuszczają ręce, kucają i zamykają oczy.

http://www.kidsfront.com/match-shadows/8.html
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