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Grupa 8

Temat dnia: Zwieręta z wielkanocnego koszyka.

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:

- Jajko- dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.

- Gorące jajko- dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując 

dmuchanie na jajka.

- Wkładamy jajka do koszyka- dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje je tam, a następnie 

przelicza kolejne jajka, używając liczebników porządkowych.

- Rogi baranka- dziecko rysuje językiem kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej 

wardze i po dolnej wardze.

- Baranki na hali- dziecko opiera czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi 

zębami.

Propozycje zajęć na dziś:

1. Zabawa ruchowa na powitanie - Witamy wielkanoc - Rodzic wita się z dzieckiem 

przybiciem piątki mówiąc wierszyk: Wielkanoc witamy, pięknie się kłaniamy.

2. Rozmowa na temat: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym? 

Potrzebne w miarę możliwości np. :koszyczek wielkanocny, gałązki bukszpanu, cukrowy 

baranek, czekoladowy zajączek, kurczaczek z waty, kogucik na pisance.

Rodzic pokazuje zawartość ustrojonego bukszpanem koszyczka: cukrowego baranka, 

czekoladowego zajączka, kurczaka z waty, kogucika na pisance, i mówi, że małe zwierzątka

są symbolem odradzającego się życia i symbolem świąt wielkanocnych. Dziecko ogląda je, 

rodzic podaje ich nazwy, mówią z czego są zrobione.

3. Zabawa ortofoniczna Zwieręta z wielkanocnego koszyka.

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt. Rodzic wyjmuje z koszyczka np. 

- kurczątko: pi, pi, pi- kucają i poruszają ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami,

-  baranek: bee, bee, bee- czworakują,



-  kogucik: kukuryku- stają i uderzają o uda dłońmi prostych rąk,

4.  Pokaz kół- małych i dużych. Nazywanie figur. Potrzebne: kolorowe  koła (żółty, czerwony, 

biały)- małe i duże. Dziecko dobiera kolor małego koła do odpowiedniego koła dużego.

5. Wykonanie Kurczaka z żółtego koła: potrzebne: koło żółte, klej, czerwony papier kolorowy, 

nożyczki, pisak czarny.

Dziecko z pomocą rodzica maluje oczy na żółtym kole, przykleja trójkątny dziób wycięty 

przez rodzica z czerwonego papieru.

6. Masażyk Pisanka.

Dziecko siada na podłodze w siadzie krzyżnym, rodzic za nim, w siadzie rozkrocznym.

 Na plecach dziecka rodzic rysuje: paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę.

7. Dla chętnych ( potrzebne nożyczki, klej)

Wykonaj pierwszą i drugą stronę z linku 

https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/pcb.641912279701317/64191162

9701382/?type=3&theater

Najpierw dziecko wycina obrazki związane z Wielkanocą , a potem przykleja je 

w koszyczku , który dodatkowo może ozdobić. 

https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/pcb.641912279701317/641911629701382/?type=3&theater
https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/pcb.641912279701317/641911629701382/?type=3&theater

