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Witajcie!
Aktualnie realizujemy temat WIOSNA NA WSI
a proponowane zabawy dotyczą poznawania zwyczajów i warunków życia zwierząt
gospodarstwa wiejskiego.
Zapraszam do wspólnej zabawy i zdobywania wiedzy.
Przed nami spotkanie zatytułowane SZUKAM MAMY

1. Rozmowę na temat zwierzątek warto zacząć od przeglądu domowych książeczek,
wyszukania tych tematycznie związanych ze zwierzętami żyjącymi na wsi,
przeczytania zawartych w nich ciekawostek. Dziecko może nazywać zwierzęta, naśladować ich odgłosy. Określają ich wygląd: kolory, liczbę kończyn. Oglądanie książek
tematycznie związanych ze zwierzętami żyjącymi na wsi.
2. Oglądanie filmu edukacyjnego p.t.: Szukam mamy – nazywanie zwierząt
gospodarstwa wiejskiego i ich młodych.
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c
Po obejrzeniu filmu pytamy o wszystkie zwierzęta, które odwiedził piesek i wspominamy
nazwy ich dzieci, można również pobawić się w artykułowanie odgłosów wydawanych przez
te zwierzęta.
- kura – kurczątko/kurczaczek
- koń – żrebię/źrebak
- świnia/maciora – prosię/prosiaczek
- koza - koźlątko
- krowa – cielątko/cielaczek
- kot – kociątko
- ptaszek - pisklę
3. A teraz proponuję wycieczkę na wieś ale dziś będzie to forma zabawy logopedycznej
usprawniającej narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
Najlepiej jest ją przeprowadzić przed lusterkiem i razem z dzieckiem demonstrować
prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.
Jedziemy na wieś – dziecko wibruje wargami – naśladuje samochód jadący na wieś.
Konik – dziecko naśladuje kląskanie konika: mocno przykleja język ułożony szeroko przy
podniebieniu i odkleja go zdecydowanym ruchem. Pracy języka towarzyszy praca warg, które
raz są szeroko rozłożone, a raz ułożone w dziobek.
Krowa – dziecko naśladuje ruchy żucia, poruszając dynamicznie żuchwą.
Kot oblizuje się po wypiciu mleka – dziecko przesuwa językiem po górnej i po dolnej wardze,
przy szeroko otwartej jamie ustnej.
Pies gonił kota i bardzo się zmęczył – dziecko wysuwa język na brodę i dyszą.
Świnka – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje ryjek świnki.

Myszka bawi się w chowanego – dziecko wypycha policzki czubkiem języka od wewnętrznej
strony: raz z jednej, raz z drugiej strony.
Miotła – dziecko naśladuje gospodarza zamiatającego podwórko, przesuwając język od
jednego do drugiego kącika ust, przy szeroko otwartych wargach.
4. I na koniec zadanie w karcie pracy. Nazwij zwierzęta na ilustracjach. Pokoloruj

te zwierzęta, które mają cztery nogi.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY!
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

