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Grupa 8

Temat tygodnia: W majowych kolorach.

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: Przygoda węża

Wąż spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy ustnej). Kiedy mocniej 

zaświeciło słońce, wąż zaczął się wiercić (poruszamy czubkiem języka za dolnymi zębami)

 i rozejrzał się dookoła (oblizujemy górne i dolne zęby od strony wewnętrznej). Chciał 

wyśliznąć się ze swej jaskini (przeciskamy język między zbliżonymi do siebie zębami), 

ale okazało się, iż przejście zablokował duży kamień (przy złączonych zębach rozchylają się

i łączą wargi). W końcu wąż wyszedł na zalana słońcem polanę (wysuwamy język daleko 

do przodu). Zatańczył uradowany (rozchylamy usta jak przy uśmiechu, oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawiamy sss…). 

Propozycja zajęć na dziś: 

1. Wysłuchanie fragmentu piosenki Witaminki

Witaminki, witaminki,

Dla chłopczyka i dziewczynki

Wszyscy mamy dziarskie minki,

Bo zjadamy witaminki! 

2. Owoce – oglądanie eksponatów. Dziecko dotyka owoce przygotowane przez rodzica, wącha 

je, sprawdza czy są miękkie czy twarde, jaki mają kolor.

3. Masażyk relaksacyjny na podstawie wiersza B. Kołodziejskiego Placek

Zabawa: dziecko kładzie się na brzuszek- 

Baba placek ugniatała -ugniatamy plecy dziecka

Wyciskała -delikatnie ściskamy za boki

Wałkowała -przesuwamy obie dłonie po plecach

Raz na prawo, raz na lewo -przesuwamy obie dłonie w odpowiednich

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


kierunkach

potem trochę w przód i tył

żeby placek dobry był. Lekko ostukujemy plecy

Cicho... cicho...

Placek rośnie Przykrywamy plecy rękami

W ciepłym piecu u babuni

A gdy będzie upieczony,

Każdy brzuszek zadowoli. Głaszczemy po plecach , zataczając koła.

4. Przygotowanie owoców, mycie rąk  i pogadanka na temat zachowania zasad bezpieczeństwa

podczas wspólnego wykonywania sałatki owocowej.

Wspólne krojenie owoców, określanie ich smaków, zapachów. Łączenie wszystkich 

składników. Układanie na talerzykach kompozycji, obrazków z pokrojonych owoców.

5.  Degustacja wspólnej pracy kulinarnej. 


