Temat zajęć: Zabawy z Wiosną
Data 27.03.2020
Witamy na kolejnym naszym spotkaniu podczas, którego dzieci poćwiczą narząd mowy czyli buzię
i język oraz będą rywalizowały grając w wiosenną grę.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Do zajęć proszę przygotować: kartki papieru, maskotki, kostkę do gry,

Przebieg zabawy:
1. Proszę aby dzieci usiadły wygodnie i zapraszam do wspólnego wykonywania ćwiczeń.
Wąchamy kwiatki – nabieramy powietrze nosem, a wypuszczamy ustami, naśladujemy wąchanie
kwiatów
Bocian – wysuwamy wargi mocno do przodu, naśladując dziób bociana, następnie otwieramy
szeroko wargi i je zamykamy
Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko, rozciągamy wargi,
potem uśmiecha się i ściągamy wargi.
Kukułka – ściągamy wargi do przodu i naśladujemy kukułkę – mówimy: ku, ku, ku, ku.
Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język jest miotłą i wymiata wszystko,
wędruje za górne i za dolne zęby
Zabawa Bocianie klekotanie
Proszę aby Dzieci zamieniły się w bociany, chodzimy po dywanie i wysoko podnosimy kolana, ręce
zamieniamy w dziób bociana. Proszę Rodziców, aby ustalili z dzieckiem, że kiedy Rodzic podniesie
rękę do góry, to dziecko głośno naśladuje klekotanie bociana, a gdy opuści w dół – cichutko
klekocze.
Masażyki
Proszę aby Rodzic usiadł za dzieckiem, w niewielkiej odległości, tak aby miały możliwość
kreślenia na plecach dziecka oznaki wiosny: słońce, chmurę, deszczyk, kwiatek, płotek, trawę.
Dziecko może próbować zgadywać co Rodzic rysuje.
„Wiosenna gra” -gra dydaktyczna
• Gra jest tylko propozycją na wspólne spędzanie czasu. Można ją dowolnie modyfikować,
ilość pól jest dowolna.
• Można ja przenieść na podłogę, albo grać przy stole w wersji mniejszej
papierowej(załącznik Wiosenna gra). Ilość pól ich oznaczenie jest dowolna.
Załącznik „Wiosenna gra”
Proszę przygotować:
wersja 1. -na podłodze
• trochę wolnej przestrzeni na podłodze
• kartki papieru to pola naszej gry
• kostka: może być zwykła do gry, albo można wykonać wspólnie np. z klocków

pionki: maskotki, nakrętki w rożnych kolorach itp.
różne przedmioty do wykorzystania na polach specjalnych: np. maskotki, klocki, piłka,
autko
wersja 2:-planszowa, stolikowa
• plansza do gry Załącznik Wiosenna gra
• pionki: nakrętki, klocki
• kostka: może być zwykła do gry, albo można wykonać wspólnie np. z klocków
• można pokolorować obrazki
•
•

Zapraszamy do gry :)

