
W tym tygodniu proponuję  kontynuację  stymulacji ,które proponowałam w ubiegłych tygodniach, 

proszę zobaczyć i wybrać  z ćwiczeń  dowolne .Proszę również o kontynuację masaży twarzy. 

Propozycje na ten tydzień  to: 

1. Zestaw obrazków które można pokazywać i nazywać ,można również pokazywać przy okazji 

wykonywania różnych czynności w domu. Obrazki  pokazujemy 3-4 dziennie. 

2.  Wycieczka z plecakiem. Słuchamy piosenkę ,w tym czasie możemy wędrować zgodnie z 

rytmem –wolny spacer. Poniższy link z piosenką otwieramy  klikając  Ctrl + myszka na 

poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM 

3. Las-piosenka maszerujemy  w rytmie piosenki. Piosenki  możemy słuchać i wyklaskiwać lub 

wystukiwać rytm np. drewnianą łyżką kuchenną. Piosenkę można zatrzymać  w dowolnym  

miejscu i pokazywać bohaterów występujących na filmie. Piosenkę otwieramy  tak jak 

powyższą. 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 

4. Zabawa-morze i góry. Przygotowujemy  muzykę relaksacyjną –szum morza odgłosy przyrody. 

Dzieci  potrzebują wsparcia w tej zabawie ,niektóre będą poddawały się  i podejmą  trud 

naśladowania ruchów , niektóre wymagają  naszego wsparcia i wykonywania  ruchów  razem 

z dzieckiem trzymając  ich ręce.                                                                                                                    
Dzieci zajmują dowolnie miejsca na dywanie. Twarze skierowane do  rodziców                                            

- Zamykamy na chwilę oczy. Jesteśmy nad morzem.  Szumią morskie fale. 

 Dzieci naśladują głos fal - szuuuuuu, szuuuuuu..../inicjuje Rodzic /, równocześnie rysują                                                

w  powietrzu  fale/biernie trzymając ręce dziecka wykonujemy z nim ruch/. 

 
Małe fale - szumią cicho. Dzieci cicho naśladują szum fal. 

Duże fale - szumią głośno. 

Rodzic  zwraca się do dziecka: 

 

- Wszyscy wstajemy. Kąpiemy się w morzu, skaczemy przez fale /pokazujemy jak wykonać ten ruch 

trzymamy za rękę i wykonujemy razem z dzieckiem/ . Uwaga! Mała fala, wykonujemy mały wyskok w 

górę. Uwaga! Teraz zbliża się duża fala. Wykonujemy wysoki wyskok w górę. Kładziemy się na dywanie, 

na brzuchach. Naśladujemy pływanie żabką. 

Teraz przenosimy się w góry. Zdobywamy szczyty gór - dzieci miarowo oddychają, wykonują ciężkie 

kroki. 

- W górach można spotkać echo. - dzieci naśladują sylaby i wyrazy wypowiadane przez nauczycielkę. 

Dzieci leżą na dywanie i słuchają muzyki relaksacyjnej "głosy przyrody". 
5. Nauka słów cz. 4. Zapraszam do obejrzenia prezentacji. Prezentację otwieramy tak jak wyżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=pUZ7yPkFvwE 
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