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Grupa 8

Temat tygodnia: Warszawa nasza stolica

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:

- Kolory flagi – Rodzic  podaje kolory flagi. Gdy mówi biały – dziecko unosi język do góry, 

w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język opuszcza na dolną wargę.

 -  Chorągiewki – tak jak chorągiewki poruszają się na wietrze, tak dziecko porusza 

językiem po górnej wardze, od jednego kącika ust do drugiego. 

-  Lech, Czech, Rus jadą na koniach – dziecko naśladuje osobno stukot kopyt koni każdego 

z bohaterów legendy. Przykleja szeroko ułożony język do podniebienia i odbijają go, 

jednocześnie ściągając wargi w dziobek i rozciągając szeroko. 

- Orzeł – dziecko wysuwa język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i porusza nim 

na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 

-  Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dziecko wysuwa język 

do przodu i porusza nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewą stronę. 

Propozycje zajęć na dziś:

1. Rozmowa kierowana na temat herbu miasta Warszawy. 

Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence 

Piękna Syrenka, Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy Wisłą przybyła. 

Zauważyli Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała Im w ciężkiej pracy. 

Rybacy dla niej Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec Złapał ją w wodzie 

I potem trzymał W ciasnej zagrodzie. 



Z żalu i smutku Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł Jej syn rybaka. 

Syrenka za to Podziękowała 

I bronić miasta Przyobiecała. 

Od tamtej pory I dniem, i nocą 

Służy Warszawie Swoją pomocą.  

2. Rodzic streszcza  wiersz i opowiada: − Gdzie mieszkała Syrenka? − Co zrobił Syrence 

kupiec? − Kto uratował Syrenkę? − Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne Wisła. Potrzebne: talerze lub tacki z piaskiem lub drobną kaszą.

Dzieciko rysuje palcami na tackach z piaskiem wzory fal rzecznych z jednoczesnym 

naśladowaniem szumu wiatru i wody: szszsz... 

4. Praca plastyczna- syrenka warszawska do pokolorowania lub wyklejenia.

http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska

5. Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe. Potrzebne: czerwone i białe przedmioty i 2 obręcze. 

Dziecko segreguje przedmioty ze względu na kolor. Do jednej obręczy wkłada przedmioty  

białe, do drugiej czerwone. 


