
ZABAWA SŁUCHOWO – RUCHOWA

               Drogi Rodzicu przygotuj bębenek. Jeśli nie posiadacie bębenka można wykorzystać plastikową miskę i drewnianą łyżkę.

Rodzic będzie wystukiwał rytm. Zadaniem dziecka jest rozpoznawanie rytmu wolno/szybko i poruszanie się w odpowiedni sposób:

1. Wolne, rytmiczne uderzanie w bębenek – dziecko porusza się ciężko i powoli jak słoń.

2. Szybkie, rytmiczne uderzanie w bębenek – dziecko podskakuje i porusza się szybko jak gazela.

3. Pauza (rodzic przestaje uderzać w bębenek) – dziecko zastyga w miejscu jak czający się w trawie lew.

Podczas zabawy rodzic kilka razy zmienia wystukiwany rytm.

                                                                                                      źródło: pixabay.com



ZABAWA ODDECHOWA

Zachęcam do stworzenia Słonia do ćwiczeń oddechowych. Poniżej wstawiam link do filmiku, zawierającego instrukcję do wykonania zadania.

Przygotujcie niebieską i białą kartkę, nożyczki, klej, słomkę, kredki, pisaki i do dzieła!

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA

                                                                                                     źródło: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=HPOL8CtdFWA


USPRAWNIANIE NARZĄDÓW MOWY

Małpka robi śmieszne miny!
Robimy na zmianę uśmiech i

dzióbek.

Szczerzymy zęby jak groźny
lew.

Otwieramy i zamykamy
paszczę jak aligator.

Ruszamy językiem na boki
(od kącika do kącika) jak słoń

trąbą.

Źródło grafik: pixabay.com

Robimy z języka szyję żyrafy
– otwieramy szeroko buzię i

unosimy szeroki język za
górne zęby.

Kląskamy – naśladujemy
stukot kopyt zebry.



ROZWIJANIE MOWY DZIECKA, WZBOGACANIE SŁOWNICTWA

Drogi rodzicu, omów z dzieckiem ilustrację. Przykładowe pytania do dziecka:

1. Jakie zwierzęta mieszkają w Afryce? (wskazujemy palcem i nazywamy)

2. Gdzie jeszcze możemy spotkać dzikie zwierzęta? (zoo)

3. Które zwierzę ma najdłuższą szyję?

4. Jak myślisz, które zwierzę jest najcięższe?

5. Jakie zwierzę siedzi na drzewie?

6. Jaki odgłos wydaje lew / małpa?

7. Policz zwierzęta na obrazku.

Wersja trudniejsza – odmiana rzeczownika. 

Pytamy dziecko: Komu się przyglądasz? 

Przykładowa odpowiedź: Przyglądam się żyrafie. 

* Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydruku, grafikę można omówić na telefonie lub komputerze.  Ćwiczenia narządów mowy można

wykonać przed lustrem, posiłkując się materiałem obrazkowym również na telefonie / komputerze. 



   Źródło grafik: pixabay.com


