
I.Terapia ręki 
CELE: 
-rozwijanie   motoryki   małej,   czyli   zdolności   manualnych   dziecka   oraz   poprawa   ruchów
precyzyjnych,
-wzmocnienie siły mięśniowej kończyn górnych,
-doskonalenie zdolności chwytu, doskonalenie kontroli wzrokowo -ruchowej,
-skoordynowanie pracy oburącz.

W tym tygodniu proponuję ćwiczenia manualne ,które można wykonać w
domu wykorzystując proste przedmioty

- staramy się każdego dnia wykonać kilka innych ćwiczeń:

-gniecenie gąbki , piłeczki,
-ugniatanie papieru, papierowe kule,
-wkładanie i wyjmowanie przedmiotów dużych i małych,
-nakładanie, nawlekanie korali na patyk lub sznurek,
-lepienie z plasteliny,
-darcie papieru np. gazety na kawałki,
-wieszanie ubranek na sznurku ,przypinanie klamerek,
-budowanie z dużych i drobnych klocków,
-zabawy paluszkowe
-dotykanie palcami podłoża.
-ćwiczenia usprawniające ruch chwytny palców, na przykład pstrykanie, stukanie.
-przebieranie   palcami,   składanie   i   rozkładanie   palców,   układanie   modeli   z   palców     (Idzie
kominiarz),   sploty  palców,   gra  na   nosie,   pokazywanie   pazurków,  gra   na   flecie,     na   pianinie,
promyki, deszczyk, listki
-krążenie palcami: jednym palcem wokół drugiego, dwoma palcami wokół siebie.
-kreślenie palcem dowolnych kształtów:  okrągłych  linii  prostych,  ukośnych,   falistych -    kiwanie
palcami w przód, w prawo, w lewo, przed sobą, łukami, w górę, w dół, do  siebie.
-łączenie rąk, nóg, palców u nóg i rąk
-malowanie kolorowych pasków i tworzenie z nich dowolnych kompozycji
-odtwarzanie rytmu padającego deszczu (drobny deszczyk, ulewa)
-podnoszenie i wkładanie drobnych przedmiotów do pudełek.

Pogrubianie:
-  prostych wzorów (linii, kół);
-  konturów prostych kształtów
-  rozdzieranie papieru palcami, próby wydzierania kawałków papieru
-  spacerowanie palcami po stole
-  ściskanie piłeczek palcem wskazującym i kciukiem

Wzmocnienie mięśni palców i rąk -ćwiczenia-  kliknij w link https://youtu.be/qxQ8n9OpDj0 

GĄSIENICA -ćwiczenie na ruchomość palców
 
Gąsienica mała wolno dziś dreptała.                -dziecko kładzie dłonie na stole ,zamyka je w pieści,
Zobaczyła liść i wejść na niego chciała.           -rozkłada dłonie na blacie stołu,
Gąsienica mała szybko więc dreptała              -wykonuje szybkie ruchy palców do przodu,
I do liścia jak motyl doleciała.                           -rozkłada dłonie na blacie stołu
 

https://youtu.be/qxQ8n9OpDj0
https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0


II.Zabawy w zakresie funkcji słuchowej

Proponowane ćwiczenia:
1.Zabawy ortofoniczne z wykorzystaniem bajki.
• „W zagrodzie Małgosi”– wysłuchanie bajki E. Michałowskiej. Dzieci naśladują głosy 
zwierząt z wiejskiego podwórka w miejscach, w których rodzic przerywa recytację:

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Ko, ko, ko.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: Me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta,
Aż Małgosia jeść im da.

Rodzic zadaje dziecku pytania:
-Kto mieszka w zagrodzie? – dziecko wymienia nazwy zwierząt występujące w wierszu.
-Co słychać na wsi? - nazywanie czynności wykonywanych przez zwierzęta z wiersza np.:

 Co robi pies? Dziecko odpowiada: Szczeka Hau, hau, hau.
 Co robi kot? Miauczy; Miau, miau, miau...
 Co robi kaczka? Kwacze Kwa, kwa, kwa., itd.

Zabawa ruchowa: Konik i woźnica. Dziecko dobiera się w parach z rodzicem, ustawia się jedno
za drugim, pierwsze z nich to konik, drugie woźnica. Konik trzyma ręce do tyłu – chwyta ręce
woźnicy   i   tak  połączeni  biegają  w parach,  dziecko  biegając  naśladuje  odgłos  konika   (kląska,
parska, woła i-ha-ha)

2.Różnicowanie i rozpoznawanie głosów zwierząt :
dla dzieci 3,4-letnich znajdziecie w bajce pod linkiem poniżej: (nazwij zwierzęta i powtarzaj ich
odgłosy):

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

A odgłosy zwierząt dla dzieci 5,6-letnich znajdziecie pod linkiem: (powtarzajcie odgłosy zwierząt i
je nazwijcie)

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

3.Słuchowe rozpoznawanie sylab:
Rodzic wypowiada grupę sylab, dziecko powtarza, np.:
a).da - ba, -ga , -da; b).pa – ba ,-pa ,-da; c).ta - ta, -wa , -fa , itp.

4.Odtwarzanie wystukanego rytmu.  Rodzic wystukuje określony rytm np. palcem/ łyżeczką o
stół lub wygrywa na instrumencie. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie i odtwarzanie go. 
Zaczyna się od prostych rytmów i stopniowo trzeba je komplikować. Po nabraniu wprawy dziecko
bawi się z rodzicem np. dziecko wygrywa rytm, rodzic słucha i odtwarza i tak na zmianę.

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


5.Podział słów na sylaby według stopnia trudności i wieku: dziecko zaczyna dzielić słowa na
sylaby,   akcentując   klaskaniem.   Najpierw   dwusylabowe   (np.   ma-ma),   potem   wyrazy
trzysylabowe(np. te- le- fon) a następnie czterosylabowe(np. te- le- wi- zor).Wyrazy wymyślane są
przez rodzica np.: tata, zegar, maliny, rośliny, hipopotam, pomarańcze, itp.
Zabawę należy kontynuować dotąd, aż dziecko bez większych kłopotów będzie dzieliło słowa na
sylaby.

6.Rozdzielanie zdań na wyrazy (dzieci starsze)
Dziecko wypowiada zdania z jednoczesnym odkładaniem klocków w szeregu od lewej strony do
prawej. Następnie liczy klocki, aby ustalić, ile wyrazów jest w zdaniu.
Zdania:
1.Wiewiórka znalazła orzeszek.
2.Nie jest głodna.
3.Schowała orzeszek na zimę.

7.Na koniec zachęcam Was do wspólnej zabawy ruchowej przy piosenkach: 
,,Idziemy do  Zoo’’:  https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
,,Jestem silny jak lew’’:  https://www.youtube.com/watch?v=QxUjfcy2dRY

https://www.youtube.com/watch?v=QxUjfcy2dRY
https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

