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Grupa 8

Temat dnia: Hymn Polski

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. 

Propozycje zajęć na dziś:

1. Ćwiczenia oddechowe Powiewająca flaga. Potrzebne: flaga dla dziecka. Rodzic  

przypomina właściwy tor oddechowy. Dziecko wciągają powietrze nosem, wypuszcza 

ustami, naśladując wiatr dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny. 

2. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski h. Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową 

artykulację głoski h. Rodzic  prezentuje głoskę h przy szeroko otwartej jamie ustnej tak,

 aby dziecko widziało pracę cofającego się języka. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę h. 

Następnie powtarza w miarę możliwości sylaby: ha, ho, he, hu, hy. 

3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja Ojczyzna.  Rodzic 

prezentuje frag.  wiersz. Powtarza go, a dziecko za nim, fragmentami: Ho, ho, ho, he, he, he!



Spoglądam na flagę, 

jak dumnie powiewa. 

„Kocham Cię, Ojczyzno” 

serce moje śpiewa.

 Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham wioski, 

miasta, kocham lasy, góry! I 

Morze Bałtyckie, i jeszcze Mazury… 

Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

Kocham hymn, nasz język 

i Orła Białego. 

„Kocham Cię, Ojczyzno!” 

– płynie z serca mego.

 Ho, ho, ho, he, he, he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

4. Słuchanie hymnu narodowego. Nagranie Mazurka Dąbrowskiego, 

Rodzic  przypomina, że podczas słuchania i śpiewania hymnu należy zachować powagę, 

ponieważ jest to nasz symbol narodowy. Rodzic włącza nagranie hymnu – dzieci słuchają, 

stojąc prosto. Po wysłuchaniu nagrania rodzic  wyjaśnia, w jakich sytuacjach możemy 

usłyszeć hymn narodowy. https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

5. Zabawa konstrukcyjna Budujemy Polskę. Potrzebne: skakanki, klocki. Rodzic  układa 

na podłodze ze skakanek kontur granic Polski, a zadanie dziecka polega na wypełnieniu 

go różnego rodzaju budowlami. Rodzic omawia, co zbudowało. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ

