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Grupa 8

Temat tygodnia: Łąka w maju.

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: 

- Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, 

otwiera je i zamyka, a następnie rozciąga szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że 

schowała się przed bocianem.

  -Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy

szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.

-Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język 

do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami. 

-Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.

-Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem 

od jednego do drugiego kącika ust. 

-Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta 

i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed

zęby. 

Propozycja zajęć na dziś: 

1. Zabawa z pokazywaniem Lata mucha.
Rodzic recytuje rymowankę, a dziecko głaszcze części ciała wymienione w rymowance: 
Lata mucha koło ucha, 
lata bąk koło rąk, 
lecą ważki koło paszki, 
lata pszczoła koło czoła, 
lata mucha koło brzucha, 
lecą muszki koło nóżki, 
biegną mrówki koło główki, 
pełznie gąsieniczka koło policzka. 

https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/641496876409524/?type=3
https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/641496876409524/?type=3


2. Dzielenie na sylaby. Dziecko dzieli na sylaby nazwy mieszkańców łąki, a następnie 
w wyznaczonym miejscu rysuje tyle kresek ile jest sylab w danej nazwie. 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-3-2.pdf

3. Zabawa muzyczno-ruchowa Poruszamy się jak...
Rodzic pokazuje, w jaki sposób poruszają się zwierzęta z łąki: 
motyl – dziecko biega i macha rękami,
konik polny – dziecko skacze obunóż,
bocian – dziecko unosi zgięte w kolanach nogi wysoko do góry,
żaba – dziecko podskakuje jak żaba (z przysiadu podpartego).
Rodzic włącza muzykę Vivaldi „ Cztery pory roku – Wiosna” , podczas melodii rodzic 
pokazuje,jakiego mieszkańca z łąki ma pokazać dziecko. Następnie dziecko naśladuje 
poruszanie się danego mieszkańca łąki .
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

4. Zabawa matematyczna – potrzebne ( karta pracy, klamerki)
Dziecko przelicza ilość owadów na obrazkach oraz dopasowuje wynik do odpowiedniej 
cyfry poprzez  przyczepienie klamerki na odpowiedniej cyfrze.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/LICZENIE-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/LICZENIE-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/LICZENIE-7.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/LICZENIE-5.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/LICZENIE-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-3-2.pdf

