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Temat tygodnia: Album rodzinny.
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. Czytanie przez rodzica słów piosenki B. Formy Mama i tata.
Wyruszamy z mamą

Razem z mamą

na wielką wyprawę.

chcę poznawać świat

Będzie czasu wiele

i nie ważne wcale,

na wspólną zabawę.

że mam mało lat.

2. Dzielenie na sylaby słów – mama, tata, brat, siostra. Dziecko dzieli na sylaby słowa
i w wyznaczonym miejscu rysuje tyle kresek, ile jest sylab w danym słowie.
3. Zabawa Podróż z mamą. Mama zaprasza dziecko na wyprawę.
– rowerami – dziecko leży z mamą na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie,
– pociągiem – dziecko ustawia się w rzędzie, trzymając za ramiona mamę przed sobą i biegają
po sali,
– kajakami – dziecko z mamą siada jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują ramionami
ruch wiosłowania,
– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po sali,
– balonem – dziecko ustawia się,podaje ręce mamie, stają na palcach i przykucają.
4. Słuchanie piosenki Jesteś mamą skarbem mym- wspólny taniec
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
5. Praca plastyczna Wielka przedszkolna rodzina. Potrzebne: karty do wydruku- białe duże
serce, czerwone serca wycięte z papieru (tyle ile osób w rodzinie), nożyczki, klej. Rodzic
wymienia członków rodziny. Liczy, ile osób jest w rodzinie dziecka. Następnie dziecko
z pomocą rodzica wycina serce i małe czerwone serduszka (tyle ile osób w rodzinie)
i nakleja na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek. Rodzic może
podpisać, do kogo należy serduszko.
1. Duże serce
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/gVPPwf3WFryWF6oatbhppu2nx37sgg3IFBBYyFQuQ4g
BneAMEMVSCSZoaMjWw7FGaxLnD2MdJtLEZmJH_8LZZDv16KcZgQWjjZhTa1klV9z_H1kr
GDxwXuNS95E8VgJENJhVci6oAS6J5YSTn1ybOAkDPCrJzvh700FkNm0ZZeGhhysTYvj_zXFh
3bl_0bLuwxUg0fQW
2. Małe serca https://i.pinimg.com/originals/e3/c5/1c/e3c51c12706205429a169e4335ba97ec.png

