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Materiał do zajęć zdalnych: gr. IX

Masaż twarzy wg Castillo - Moralesa

Celem tego masażu jest  usprawnienie  motoryki narządów artykulacyjnych,  zmniejszenie
nadwrażliwości okolic jamy ustnej oraz śluzówki dziecka. 
Masaż twarzy pomaga nadmierniemu ślinieniu się. 

 Zanim przystąpimy do masażu: 

 Należy położyć dziecko na plecach, jego głowa znajduje się pomiędzy nogami osoby
wykonującej masaż, co stabilizuje ją i zapewnia rozluźnienie mięśni szyi i obręczy
barkowej. 

 Potrzebna będzie oliwka !!!

  Masaż czoła – wykonujemy koliste ruchy ( jednocześnie po obu stronach ) 
           od środka czoła w kierunku skroni aż do stawów żuchwowych – około 5 razy

  Masaż policzków – kciukami potrzymujemy brodę dziecka tak aby zęby górne 
           i dolne były złączone, a wargi zwierały się. Skórę masujemy okrężnymi  
            ruchami, od nosa a następnie od warg w kierunku skroni. 

 Masaż warg – układamy kciuki pod brodą dziecka tak aby  zęby były zamknięte.
Palcem (najlepiej wskazującym) masujemy złączone wargi, rozciągamy je w kształt
dziubka. 



Temat tygodnia: Moja ojczyzna 

Temat dnia: Kolory flag 

1. Zabawy stolikowe –„Segregowanie”.

Potrzebujemy: Spinacze  do  bielizny:  białe  i  czerwone,  talerze  papierowe.  Dzieci,

podzielone  na  dwa  zespoły,  wykonują  zadania  ćwiczące  sprawność  i  precyzję  dłoni:

przypinają do krawędzi talerzyka, naprzemiennie, spinacze do bielizny w kolorach białym 

i czerwonym. 

2. Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski. Rodzic  pokazuje dzieciom

flagę Polski. Następnie prezentujemy dzieciom zdjęcia z uroczystości, np. państwowych, na

których jest widoczna flaga naszego kraju. 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,980,obchody-dnia-flagi-rp-oraz-

dnia-polonii.html

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/defilada-polskiej-armii-w-katowicach-z-okazji-swieta-

wojska-polskiego/tsbd007

Można skorzystać  z publikacji  Biało-czerwona na stronie  MEN, ze  strony internetowej:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/11343,Dzien-

Flagi-publikacja-Bialo-czerwonaquot.htm 

Flaga państwowa – flaga, której mogą używać zarówno władze i instytucje państwowe, jak

również  obywatele  i  instytucje  prywatne.  Flaga  państwowa  z  godłem  –  drugi  wariant

polskiej flagi państwowej. Ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony, i herb

Rzeczypospolitej  Polskiej,  nazywany  obecnie  godłem  państwowym  Rzeczypospolitej

Polskiej, pośrodku pasa białego.

3. Zabawa dydaktyczna „Czerwone i białe”

Potrzebujemy: Czerwone  i  białe  przedmioty  i  obrazki  przedmiotów,  2  obręcze.  Dzieci

segregują przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkładają obrazki 

z czerwonymi przedmiotami,  do drugiej  – z białymi.  Rozglądają się po sali  i  wskazują

przedmioty w czerwonym kolorze i w białym kolorze. 

4. Praca plastyczna „Flaga Polski”.

Potrzebujemy: kredki

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-flaga-polski.html


