Wtorek 9.06.2020r.
Temat: Nadchodzi lato.
Cele:
 Poszerzenie wiadomości o zbliżającej się porze roku /lecie/.
 Wykształcenie nawykowego oddychania odpowiednim torem (wdech nosem,
wydech przez usta), wydłużenie fazy wydechowej, umiejętne naśladowanie
dźwięku i ruchu aparatu artykulacyjnego.
 Poznawanie nowych technik plastycznych – doskonalenie sprawności
grafomotorycznej.
1. Ćwiczenia oddechowe. Na patyczku zawieszamy kolorowe piórka. Zadaniem

dziecka jest wprawienie w ruch piórka określonego koloru.
Ćwiczenia z cyklu „Gimnastyka buzi i języka”.
Królewna wędrowała przez las. Było coraz ciemniej. Z każdej strony dobiegały ją dziwne
dźwięki. Ukryta w dziupli sowa robiła „hu-hu, hu-hu”. Wiatr poruszał gałęziami drzew,
najpierw głośno „szszsz”, potem cichutko „ssssss”. Królewna była przerażona, żeby się
uspokoić nabierała powietrze noskiem, potem je powoli wypuszczała ustami. Kiedy
dotarła do małej polanki, położyła się pod drzewem i zasnęła. Rankiem obudziło ją
słoneczko. Królewna rozejrzała się i zobaczyła mnóstwo krzewów ze słodkimi jagodami.
Zaczęła je zrywać i zajadać ze smakiem (naśladujemy mlaskanie, gryzienie i połykanie).
Kiedy zaspokoiła pierwszy głód, jej uwagę przyciągnęły różnokolorowe kwiaty. Postanowiła
zerwać te, które pachniały najpiękniej. Pochylała się nad nimi i wąchała je, wciągając ich
zapach nosem (robimy głębokie wdechy nosem i wydechy ustami). Następnie
postanowiła ruszyć w dalszą drogę. Szła prosto przed siebie. Bała się, że zabłądzi, więc
od czasu do czasu sprawdzała kierunek wiatru (wysuwamy i chowamy wąski język). Nagle
ujrzała mały domek. Zapukała do drzwi (wypychamy językiem policzki, raz po lewej, raz po
prawej stronie). Nikt nie odpowiadał. Nacisnęła klamkę i weszła do środka. To co
zobaczyła, tak ją zadziwiło, że aż ściągnęła 5 razy usta w „dzióbek”. W domu panował
trudny do opisania bałagan. Królewna postanowiła zabrać się do pracy. Zwinęła
chodniczki i wyszła na dwór, żeby je wytrzepać (wykonujemy ruchy poziome i pionowe
językiem). Potem umyła okna, pozmywała talerze (wykonujemy ruchy okrężne języka przy
otwartej, potem przy zamkniętej buzi). Te wszystkie prace bardzo zmęczyły królewnę.
Położyła się na małych
łóżeczkach i zasnęła.
2.

Słuchanie wiersza Z. Beszczyńskiej ,,Żeby przyszło lato”.
Żeby przyszło lato
Tyle już dni czekam na to
żeby znów przyszło lato
żeby latać jak ptak
żeby poczuć wiśni smak
czary mary
hej dżdżownice
zróbcie ze mnie czarownicę!
czary mary
hej ropuchy
żeby się mnie każdy słuchał!
nie wiem co bym dała za to
żeby już przyszło lato

 Omówienie treści wiersza.

O czym marzy autorka?
Z czym kojarzy jej się lato?
3. Zagadki słowne: (,,Zagadki dla najmłodszych" J.Stec)
Kolorowe, pachnące,
w ogrodzie czy na łące,
chętnie je zbieramy
na bukiet dla mamy.
(kwiaty)
Dobrze ją znamy z prześlicznej woni,
kwitnie dzwonkami,
chociaż nie zadzwoni.
(konwalia)
Wszyscy o niej mówią,
że kwiatów królowa.
Bywa czerwona, biała i różowa.
(róża)
Na zielonej łące kwitnie ich tysiące.
W swej nazwie sto mają,
jak się nazywają?
(stokrotka)
Szczęście przynosi, gdy ma cztery
listki, jaka to roślina? To jest...
(koniczyna)
4. Słuchanie piosenki „Tato już lato – warto nauczyć się refrenu.
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8
5. Zabawa „Słoneczny łańcuch skojarzeń”.
R. mówi słowo: słońce i prosi, aby dziecko powiedziało słowo kojarzące się ze
słońcem. Potem rodzic wypowiada kolejne słowo związane z poprzednim np.
.gorąco, lato, piasek, plaża itp. potem dziecko itd.
6. Obrazek o lecie - zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem tacek z piaskiem lub

kaszą manną.
Pomoce: Tacka z piaskiem lub kaszą manną, patyk, kredka, kartki, A4, klej.
Dz. wykonuje rysunki wg własnego pomysłu – palcem, patykiem, drugą stroną
kredki. Następnie odwzorowuje gotowy obrazek na papierze. Można także
posmarować wybrane elementy obrazka klejem i posypać je piaskiem lub kaszą
manną.
7. Praca grafomotoryczna zamieszczone po niżej.
8. Prace z literkami do wykonania dla sześciolatków, pięciolatki mogą wykonać przy
pomocy rodziców np. pierwszą pracę - rodzic podaje wyraz, dz. go ilustruje.
9. Propozycje zabaw sensorycznych.
 Zabawy z zakrętkami.

Zabawa prosta w przeprowadzeniu, a daje ogromne możliwości modyfikacji w zależności od potrzeb dziecka!
Wersja pierwsza: umieszczenie zakrętek w kubeczkach lub miseczkach za pomocą
klamerek do prania. Zadanie można wykonywać na czas i zrobić z tego wyścigi z rodzicem lub rodzeństwem.
Ważne: Aby pracować nad obustronną koordynacją ruchową, można prosić dziecko,
aby wzięło po klamerce do obu rąk i zbierało zakrętkę raz jedną, a raz drugą ręką lub
dwiema rękami jednocześnie.

Jak dodatkowo pracować nad percepcją słuchową? Prezentujemy dziecku dwa
dźwięki, np.
- klaskanie – oznacza, że zbieramy nakrętkę prawą ręką. Tyle razy, ile klaśniemy, tyle
zakrętek zbiera dziecko. Klaszczemy poza zasięgiem wzroku dziecka (pod stołem, za
swoimi plecami lub dziecko zamyka w tym czasie oczy).
- stukanie ołówka o stół – zbieramy nakrętkę lewą ręką. Zbieramy tyle zakrętek, ile
stuknięć. Stukamy poza zasięgiem wzroku dziecka.
Stuknięcia i klaśnięcia możemy wymieszać, np. jedno klaśnięcie, dwa stuknięcia,
jedno klaśnięcie – oznaczają: jedna zakrętka zebrana prawą ręką, dwie lewą, jedna
prawą.
 Utrzymywanie poduszk.
Potrzebne przedmioty: mała poduszka i rzecz, która się nie stłucze (np. książka,
teczka, ręcznik);
Sposób zabawy:
- dziecko trzyma poduszkę na głowie i idzie po linii prostej;
- dziecko trzyma poduszkę na głowie i idzie po linii prostej na palcach;
- dziecko idzie po linii prostej z poduszką na głowie, trzymając w rękach nietłukący się
przedmiot.
Cele zabawy:
- planowanie motoryczne- utrzymywanie poduszki na głowie wymaga koordynacji ciała i
przyjęcia odpowiedniej pozycji; na dodatek ćwiczenie wymaga koordynacji ciała w
dynamice.
- integacja zmysłu wzrokowego i proprioceptywnego (inaczej czucia głębokiego) w celu
zachowania równowagi.

