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Temat tygodnia: Portret mojej rodziny.
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:
- Powitanie – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno. Unosi język raz za górnymi,
raz za dolnymi zębami.
- Pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu pysznego,
rodzinnego obiadu.
- Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa i w stronę brody.
- Rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciągają powietrze nosem
i wypuszczają ustami.
- Karuzela – dziecko naśladuje ruch językiem w koło, od wewnętrznej strony jamy ustnej. Język
porusza się raz w jedną, raz w drugą stronę, zataczając duże koła.
- Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladuje wysyłanie pocałunków mamie i tacie.
- Drzwi – dziecko pokazuje, jak zamykają się i otwierają drzwi do domu – rozwierając i zwierając
wargi wyciągnięte do przodu.

Propozycja zajęć na dziś:
1. Słuchanie zagadki B. Szelągowskiej Rodzina.
Razem mieszkamy: ja, mama, tata.
Mam młodszą siostrę, starszego brata…
Każdy pamięta o urodzinach,
bo taka właśnie jest ma... (rodzina).

2. Wspólne oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych.
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia rodziny, omawia miejsca i sytuacje, w których zostały
one zrobione. Podaje imiona swoich bliskich. Mówi, kto wchodzi w skład ich najbliższej
rodziny.
3. Zabawa konstrukcyjna Budujemy domy dla naszych rodzin.
Klocki różnej wielkości i rodzaju.
Dziecko z pomocą rodzica buduje domy dla swojej rodziny, nazywa pomieszczenia
w domach, liczą pokoje.
4. Zabawa ruchowa z rymowanką B. Szelągowskiej Podaj mi rączkę. Rodzic głośno powtarza
rymowankę i razem z dzieckiem wykonują ruchy, jakie są w rymowance.
Dwie rączki mam – rączki tobie dam.
Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło.
5. Praca plastyczna Malowanie portretu rodziny. Potrzebne:farby, pędzel, kubek na wodę,
kartka (najlepiej z bloku technicznego).
Dziecko z pomocą rodzica ma za zadanie namalować członków swojej rodziny.

