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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 Wianek dla mamy. Dzieci pokazują ruchem słowa opowiadania: 

Dzieci: Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty, unoszą dłonie od podłogi w górę,

pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki, unoszą dłonie do nosa, robią wdech nosem. 

Dzieci przyszły na łąkę, maszerują po sali, 

i nazrywały kwiatów, wykonują ruch zrywania kwiatów, 

z których uplotły wianek dla mamy. robią młynek przedramionami przed sobą,

Zaniosły mamie niespodziankę, maszerują w miejscu, łączą dłonie na wysokości piersi, 

a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła, przytulają się do rodzica. 

2.  Zabawa matematyczna Maki, kaczeńce, niezapominajki. Liczmany – czerwone, żółte i 

niebieskie klocki. Rodzic rozsypuje kolorowe klocki na dywanie – łące. Dziecko postępuje 

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


zgodnie z poleceniami rodzica.:

 • segreguje kwiaty ze względu na kolor,

 • układa rytm z klocków  rozpoczęty przez rodzica .: czerwony, żółty, niebieski, czerwony, 

żółty... 

• układa dowolne rytmy. 

3. Zabawa ruchowa Ślimak. Dziecko wraz z rodzicem recytują rymowankę i rysują spiralną 

skorupę ślimaka palcem wskazującym, np. na dywanie, w powietrzu, na plecach 

rodzeństwa, rodzica. 

 Ślimak, ślimak, wystaw rogi,  dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty – od kapusty 

będziesz tłusty. 

4. Karta pracy Dziecko liczy, a następnie w wyznaczonym miejscu rysuje tyle kresek ilu 

mieszkańców łąki jest w poszczególnych zbiorach. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-6-1.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Karta-pracy-6-1.pdf

