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Grupa 8

Temat tygodnia:To wszystko dla Was, rodzice.

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 piosenki Mama i tata- wspólny taniec.

https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4 

2. Słuchanie   wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem!- rodzic czyta wiersz.

Zakwitły maki w ogrodzie. 

Mamie je podaruję.

A siostra zrobi laurkę –

sama ją namaluje.

https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/641496876409524/?type=3
https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/641496876409524/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
https://www.facebook.com/taktyka.wspierarozwoj/photos/a.291454534747095/641496876409524/?type=3


Ja tacie umyję samochód

i zrobię to razem z bratem.

      Sam raczej bym nie dał rady -

      obydwaj kochamy tatę!

      Każdy zna takie słowo,

      ważne dla córki, dla syna. 

      Oznacza miłość, wspólnotę…

      Jakie to słowo? 

        RODZINA

Po przeczytaniu, rodzic omawia wierszyk, odpowiadając na pytania:

- Co dziecko podaruje  mamie?

- Co dzieci zrobią  dla taty?

- Co to jest rodzina?

- Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)?

3. Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0

Dziecko naśladuje ruchy osoby dorosłej. Dziecko z rodzicem chodzą w kole i śpiewają:

Ojciec Wirgilisz uczył dzieci swoje, 

a miał ich wszystkich 123.

Dziecko z rodzicem  zatrzymują się i rodzic wykonuje ruchy, które dziecko musi powtórzyć.

Hejże dzieci, hejże ha,

róbcie wszystko, to co ja!

4. Masażyk relaksacyjny- dziecko kładzie się na brzuszku, a mama czyta i wykonuje czynności

zgodnie z instrukcją. 

Mama  placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi)

wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie 

jednocześnie)

raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach)

Potem trochę w przód i w tył,

żeby placek równy był.

Cicho… cicho… placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem)

w ciepłym piecu u mamusi.

A gdy będzie upieczony (głaszczemy dziecko po plecach)

każdy brzuch zadowolony.

https://www.youtube.com/watch?v=qgNosCTk3P0

