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Grupa 8

Temat tygodnia:

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: Przygoda węża

Wąż spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy ustnej). Kiedy mocniej 

zaświeciło słońce, wąż zaczął się wiercić (poruszamy czubkiem języka za dolnymi zębami)

 i rozejrzał się dookoła (oblizujemy górne i dolne zęby od strony wewnętrznej). Chciał 

wyśliznąć się ze swej jaskini (przeciskamy język między zbliżonymi do siebie zębami), 

ale okazało się, iż przejście zablokował duży kamień (przy złączonych zębach rozchylają się

i łączą wargi). W końcu wąż wyszedł na zalana słońcem polanę (wysuwamy język daleko 

do przodu). Zatańczył uradowany (rozchylamy usta jak przy uśmiechu, oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawiamy sss…). 

Propozycja zajęć na dziś: 

1. Zabawa na powitanie Mam taki kolor - dzieci  machają i dotykają rzecz we wskazanym 
kolorze. Rodzic mówi i pokazuje dany kolor: Witam Cię, czy masz dziś na sobie coś 
żółtego, czerwonego...itd

2. Słuchanie piosenki Znam kolory
https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk

3. Zabawa dydaktyczna Kolorowa paleta. Potrzebne: farby, pędzelek, paleta do wydruku
Rodzic czyta   dziecku zagadkę. Dziecko wraz z rodzicem  rozwiązują zagadki i uzupełniają 
kontury palety odpowiednimi kolorami. 
Żółty
Słonecznik swą nazwę zawdzięcza słońcu.
Powiedzcie, jaki kolor je łączy?
Zielony
Liście są takie i trawa też.
Jaki to kolor? Pewnie już wiesz.

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk


Pomarańczowy
Marchewka zawsze ten kolor kryje,
Ale też takie bywają dynie.

Czerwony
Tego koloru szukajcie w makach
lub w muchomorze, co rośnie w krzakach.

Filetowy
Jakim kolorem pytam wszystkich
Maluje się fiołki lub śliwki.

Brązowy
W jakim kolorze borowik – elegant
na swoją głowę kapelusz przywdziewa.

Niebieski
Gdy spojrzysz w górę na niebo
lub chabry zobaczysz w życie,
już będziesz wiedział na pewno
o jakim kolorze myślę.

Do druku https://pl.dreamstime.com/paleta-z-farbami-i-szczotkarskim-kolorystyki-ksi
%C4%85%C5%BCki-wektorem-image106726841

4. Zabawa  ćwiczenie pamięci wzrokowo- ruchowej Wiosenne kolory. Potrzebne: kolorowe 
kartki w trzech kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym.

Rodzic demonstruje dziecku kolor kartki, a dziecko szuka:

kartka  w żółtym kolorze – szukanie w pokoju  przedmiotów w takim kolorze;

kartka  w czerwonym kolorze – szukanie w pokoju przedmiotów w takim kolorze

kartka  w niebieskim kolorze – szukanie w pokoju przedmiotów w takim kolorze.

5. Praca plastyczna: Potrzebne: kartka, farby.

Malowanie palcami,  jednym wybranym kolorem kwiatka.

https://pl.dreamstime.com/paleta-z-farbami-i-szczotkarskim-kolorystyki-ksi%C4%85%C5%BCki-wektorem-image106726841
https://pl.dreamstime.com/paleta-z-farbami-i-szczotkarskim-kolorystyki-ksi%C4%85%C5%BCki-wektorem-image106726841

