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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: Wiosna na wsi

Temat dnia: Kogo spotkamy wiosną na wsi?

1. Powitanie się piosenką „Wszyscy są, witam Was”.

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA

2. Rozwiązywanie zagadek.
Po rozwiązaniu zagadki dzieci wskazują obrazek – jej rozwiązanie.

a) Kolorowe ma piórka,woła: kukuryku i mieszka z kurami w kurniku. (kogut)

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kolorowy-realistyczny-
kogut_3799748.htm#page=1&query=kogut&position=1

b) Wieczorem odpoczywa w stajni, bo od wielu dni ciężko pracuje na swojej wsi. (koń)

https://pl.freepik.com/premium-wektory/kon-ilustracja-kreskowka_2127823.htm

c) Mieszka w chlewikui głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia)

https://pl.dreamstime.com/fotografia-royalty-free-r%C3%B3%C5%BCowa-%C5%9Bwinka-
image4474957

d) Znosi jajka i, choć nie szczerozłote,to właśnie do niej idziesz, gdy na jajecznicę masz ochotę. 
(kura)

https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/kura.html?sti=m0x48ufi2rh4o9yzmt|

e) To od niej mamy mleko,i choć do pięknej jej daleko,to nie tylko liczne łaty to sprawiają,że   
     gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwa-kresk%C3%B3wki-krowa-
image46949043

3. Układanie puzzli przedstawiających krajobrazy wsi wiosną.
Potrzebujemy: Obrazek przedstawiający krajobrazy wsi wiosną podzielony na 3–4 części oraz drugi
w całości na wzór.

https://pl.dreamstime.com/fotografia-royalty-free-kresk%C3%B3wki-gospodarstwo-rolne-
ilustracja-dla-dzieci-image38219167
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