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Grupa 8

Temat dnia: Moja ojczyzna

Czynności stałe:

1. Stymulacja mózgu wg Paula Dennisona.

2. Masaż wyciszający - kompresja stawów.

3. Masaż twarzy wg Castillo-Moralesa.

4. Sprawdzanie kalendarza pogody. 

https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/6414968764

09524/?type=3

5. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy:

- Kolory flagi – Rodzic  podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do góry, 

w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę.

 -  Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza 

językiem po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

-  Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dziecko naśladuje osobno stukot kopyt koni każdego 

z bohaterów legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbijają go, 

jednocześnie ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko. 

- Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry i porusza nim 

na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

-  Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język 

do przodu i porusza nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

Propozycja zajęć na dziś: 

1. Czytanie zagadki B. Szelągowskiej Flaga. Potrzebne: flaga Polski

Wisi wysoko. 

Biało-czerwona.

 Często z wiatrem musi się zmagać. 

To symbol Polski, to nasza… (flaga). 

Na słowo flaga rodzic  prezentuje i omawia wygląd symbolu narodowego – flagę. 

Wspólnie z dzieckiem  oglądają film Polak mały umieszczony na stronie Instytutu Pamięci 

Narodowej.  http://ipn.znadplanszy.pl/2015/04/08/polak-maly-za-darmo/ .



2. Zabawa ruchowa Nasza flaga. Potrzebne: Balon: biały i czerwony.

Dziecko otrzymuje balon – biały i czerwony. Dziecko swobodnie odbija balony. 

Na klaśnięcie w dłonie  zatrzymuje się, układa  balony  w dwóch rzędach.  W pierwszym 

rzędzie  (góra)  biały balon, a w drugim (dół) czerwony. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

3. Praca plastyczna Polska w kolorach. Potrzebne: kontur flagi do wydruku 

https://i.przedszkola.edu.pl/d7/347/85-flaga-polski.jpg , plastelina w kolorach białym 

i czerwonym. Rodzic  pokazuje, w jaki sposób należy wykonać małe kuleczki z plasteliny. 

Dziecko odrywa kawałeczki plasteliny, lepi z nich kuleczki i wypełnia nimi kontur Polski: 

białym kolorem od góry, a czerwonym od dołu.

4. Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe. Potrzebne: czerwone i białe przedmioty i 2 obręcze. 

Dziecko segreguje przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkłada przedmioty  

białe, do drugiej czerwone. 

https://i.przedszkola.edu.pl/d7/347/85-flaga-polski.jpg

