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1. Witam Was Kochane Biedroneczki.
Zaczynamy ćwiczeniami logopedycznymi usprawniające narządy mowy –
język, wargi, żuchwę.
Lusterko dla dziecka – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba osobno.
Unosi język raz za górnymi, raz za dolnymi zębami.
Pyszny obiad – dziecko oblizuje językiem wargę górną i dolną, jak po zjedzeniu
pysznego, rodzinnego obiadu
Spacer – przy szeroko otwartej jamie ustnej, język idzie na spacer w stronę nosa
i w stronę brody.
Rodzinna zabawa – dziecko naśladuje dmuchanie baloników: wciąga powietrze
nosem i wypuszcza ustami
Całusy – dziecko wypycha wargi do przodu i naśladują wysyłanie pocałunków
mamie i tacie.
2. Zabawa muzyczno-ruchowa - Taniec z gazetami.
Nagranie piosenki (np. Kocham Cie, Ti Amo, Je’ taime )
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
Kiedy Rodzic włącza nagranie piosenki, wówczas dziecko w dowolny sposób
zatańczy na rozłożonych gazetach, nie schodząc poza nie. Kiedy nagranie jest
zatrzymywane, dziecko przybiera jak najbardziej dziwne pozy, nie wykraczając
poza linię gazety.
3. Zapraszam na czytanie globalne wyrazów : Mama, Tata.
Co Wam będzie potrzebne : wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: mama,
tata, druciki kreatywne, patyczki, wałeczki plasteliny. Dziecko głośno czyta
wyrazy, dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem, następnie wodzi
palcem po każdej literze, układa kształty z kreatywnych drucików lub
patyczków.
Na koniec wykleja litery cienkimi wałeczkami plasteliny.

MAMA
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4. Teraz zabawa ruchowo – naśladowcza „Podróż z mamą i tatą”.
Zapraszam na wyprawę:
– rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i naśladuje
pedałowanie,
– kajakami – dziecko siada z ugiętymi nogami i wykonuje ramionami ruch
wiosłowania,
– samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po
pokoju,
– balonem – dziecko stoi na palcach i przykuca.
5. Wykonajcie pracę plastyczną – "Portret mojej mamy i taty w ramce'' –
może to być rysunek kredkami, farbami, plasteliną, pastelami

najpiękniej jak potraficie.

6. Na koniec poproś mamę lub tatę, by pokazali ci albumy, gdzie są ich
zdjęcia z dzieciństwa. Wybierz jedno ze zdjęć i poproś rodzica, by
opowiedział ci jego historię.
Przytul się teraz mocno do Mamy i/lub Taty i powiedz jak bardzo ich

KOCHASZ!!

