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Grupa 8

Temat tygodnia: To już lato.

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: 

Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił,  gdyż po raz pierwszy w życiu je  

zobaczył  (dziecko  wysuwa  wargi  do  przodu:  oooo).  Nie  spodziewał  się,  że  jest  takie  duże  

(dziecko wysuwa język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie szerokie  

(dziecko przesuwa język od jednego do drugiego kącika ust). Wskoczył do wody i przeskakiwał  

przez  fale  (dziecko  przesuwa  język  od  górnych  do  dolnych  zębów).  Zobaczył  wśród  nich  

pływające rybki (dziecko wysuwa wargi mocno do przodu). Potem rozłożył sobie kocyk (dziecko 

wędruje  językiem po  podniebieniu  od  górnych  zębów  w stronę  gardła)  i  leżał  nieruchomo 

(dziecko  kładzie  język  na  dole  jamy ustnej,  czubek  i  boki  języka  dotyka  dolnych  zębów). 

Później poszedł grać w siatkówkę plażową (dziecko odbija czubek języka w różnych miejscach 

od podniebienia). 

Propozycja zajęć na dziś: 

1. Piosenka na powitanie : ,, Dzień dobry, witamy” zespół : Czereśnie.

https://www.youtube.com/watch?v=IFj4BW0O3gI

2. Oglądanie z dzieckiem  filmiku na temat święta Taty.

https://www.youtube.com/watch?v=kXT48OLPucU

3. Zabawa ruchowa Spacer z rodziną. 

Jest  piękna  pogoda,  idziemy  całą  rodziną  do  parku-  dziecko  z  rodzicem  maszerują  

w miejscu, 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu- dz. i R. przeskakują z nogi na nogę, 

przy alei stoi parkowa ławeczka- wykonują przysiad, 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę- podskakują tak jak wiewiórka, 

Przysiadamy na kolejnej ławce- wykonują przysiad, 

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej-  wykonują kolejne przysiady, 

Idziemy jednak dalej- maszerują w miejscu, 
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Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak-  rozglądają się z ręką przy czole, 

Wracamy do domu i odpoczywamy- dziecko z rodzicem  siadają lub kładą się 

na dywanie.

4. Zabawa plastyczna Serce dla Taty.

Potrzebne: farba plakatowa czerwona, pędzelek, pojemnik z wodą, nożyczki, karta pracy  

do wydruku http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/szablon-serca 

Serduszko po wyschnięciu wycinamy i dziecko wręcza Tatusiowi z okazji Jego Święta.

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/szablon-serca

