Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole w czasie kwarantanny przechodzi na nauczanie zdalne. W związku z tym,
proponuję Państwu kilka zabaw i ćwiczeń do wykorzystania z dziećmi.
Temat tygodnia: „ Nasi domowi ulubieńcy”.
„Gimnastyka to podstawa dla przedszkolaka ważna sprawa”.

1. Kim jestem? - Rozwiązywanie zagadek M.Szeląg.
Kiedy byłem jeszcze mały,

Jestem barwna, kolorowa,

czasem gryzłem twe sandały.

nie obca mi ludzka mowa.

Warczę, gdy ktoś na mnie krzyczy,

Mówią, że jestem pleciuga,

na spacery chodzę na smyczy.

Znacie mnie jestem…..

(pies)

(papuga)

Mleko to ja lubię,

Jestem znany właśnie z tego,

wiosną sierść swą gubię.

wolno idę, mój kolego.

W słońcu się wygrzewam,

Czasem w wodzie sobie pływam

myszkom psocić nie dam!

i w skorupie się ukrywam.

(kot)

(żółw)

2. Ćwiczenia motoryki narządów mowy, ćwiczenia ortofoniczne.
Dzieci , naśladują patrząc w lusterko:
- ryba przesadne wymawianie sylaby „pu” , wykonywanie charakterystycznego dla ryby
„dzióbka” i poruszanie wargami,
- kot – miauczenie, mruczenie oraz robienie z języka „kociego grzbietu” (czubek języka
oparty o dolne zęby, grzbiet uniesiony do podniebienia),
- pies – szczekanie oraz wytykanie języka na brodę i zianie, sapanie,
- mysz – szybkie wymawianie sylaby „pi” oraz wypychanie językiem – myszką policzków
– mysich norek,
- królik – wymawianie sylaby „kic” oraz ustawienie ust w „dzióbek” i poruszanie nimi
intensywnie we wszystkie strony,
- kanarek – wymawianie sylaby „ćwir” oraz dotykanie językiem zębów górnych i dolnych
przy szeroko otwartej buzi.
3. „Opiekujemy się pieskiem”.
Rozmowa na temat tego, jak należy opiekować się psem:
- „Czyścimy pieska” rodzic prezentuje dziecku pluszowego pieska, miskę, ręcznik, szczotkę
i pokazuje jak należy pielęgnować zwierzę. Podpowiada co należy zrobić najpierw
(najpierw trzeba psa wykąpać, później wytrzeć i wyczesać), w jaki sposób i dlaczego.
- „ Szykujemy spanie dla pieska” – dziecko szykuje dla pluszowego psa kącik do spania
i odpoczynku, ścieli koszyk dla zwierzątka lub organizują mu jakieś inne posłanie.

- „ Idziemy z psem na spacer” należy zaznaczyć, że pies powinien byś na smycz i kaganiec.
Rodzic tłumaczy dziecku, że głównym celem takich spacerów z pupilem jest wybieganie
się i zwierzaka oraz załatwienie przez niego potrzeb fizjologicznych. Jest to moment, aby
dzieci nauczyły się sprzątać po swoim psie. Rodzic pokazuje, jak należy się zachować, gdy
pies załatwi się na trawniku czy chodniku. Tu posłuży mu zgnieciona w kulkę żółta lub
brązowa kartka, foliowa torebka oraz kosz na śmieci, który na czas zabawy zostanie
przekształcony kosz na zwierzęce odchody (naklejamy na nim ilustrację przedstawiającą
psa).
Pozdrawiam serdecznie
życzę Państwu dużo zdrowia
Marzena Fiks

