
                                      Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

      Propozycja aktywności na 03.04.2020r.

1. Zabawa logopedycza “Gimnastyka języka”. Siądźcie z dzieckiem na dywanie naprzeciw siebie.
Zaproponujcie dziecku, aby poruszało językiem według waszej instrukcji: Nasze języki się 
witają (język wysunięty na brodę porusza się w prawo i w lewo). Nasz język czeka na pyszne
śniadanie (oblizywanie językiem najpierw górnej a potem dolnej wargi). Nasz język sprawdza,
czy przez noc wyrosły nam nowe zęby (dotykanie językiem poszczególnych zębów). A może
przez noc wydłużył nam się nos? Sprawdźmy (próby dotykania językiem nosa i brody).

2. Zabawa “Powiedz, co widzisz”. Zwróćcie uwagę dziecka na wybrany przedmiot lub urządze-
nie znajdujące się w pokoju lub poza nim (np. w kuchni). Poproście je, aby podało jak najwię- 
cej informacji o wskazanym przedmiocie, urządzeniu np.z czego jest wykonany, jakiego jest
koloru, jakie ma przeznaczenie itp. (np. Biurko – jest to przedmiot wykonany z płyty, jest on
koloru brązowego, można na nim pisać, rysować itd.).

3. Zabawa ruchowa “Dzień – noc”. Zachęćcie dziecko, aby swobodnie poruszało się po pokoju
w różnych kierunkach. Gdy usłyszy śpiewaną przez Was piosenkę - kołysankę, układa się na 
dywanie i “zasypia”. Gdy przestaniecie śpiewać, dziecko “budzi się” i ponownie swobodnie 
porusza się po pokoju: skacze, tańczy itp.

4. Zabawa “Turniej sylab”. Siądźcie na dywanie naprzeciw siebie w niewielkiej odległości.
Rzućcie piłkę do dziecka z poleceniem dokończenia wyrazu zaczynającego się na podaną przez
Was sylabę. Wyrazy mogą dotyczyć aktualnie omawianych treści, np. Słoń-ce, ra-no, noc-ka,
gwia-zdy, so-wa itp. Gdy dziecko chwyci piłkę, kończy wyraz dopowiadając kolejną sylabę i 
rzuca piłkę ponownie do rodzica. 

5. “Gwiazdy i księżyc”- ćwiczenie grafomotoryczne. Zaproponujcie dziecku obrysowywanie 
konturów gwiazd i księżyca a następnie pokolorowanie ich  kredkami ( załącznik 1).

6. Drogi Rodzicu, zachęć swoje dziecko do wspólnego śpiewania znanych kołysanek (np. Na 
Wojtusia z popielnika, https://www.youtube.com/watch?v=5ZSkFBqBerU) , a na Dobranoc 
przeczytaj swojemu dziecku jego ulubioną bajkę.

                        Miłej zabawy                                             Wychowczynie
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