
Dzisiaj rozpoczniemy od gimnastyki buzi i języka.

Najpierw malujemy sufit (język wędruje po podniebieniu), 
potem ściany (język po wewnętrznej stronie policzków). 
Zamiatamy podłogę (język porusza się po dolnych dziąsłach).
Teraz czas umyć okna (język przesuwa się po zębach górnych i dolnych).
Pierzemy firanki (parskanie wargami). 
Zamiatamy schody (oblizywanie warg). 
Porządkujemy strych (język podnosi się do górnych dziąseł) 
i piwnicę (język na dolne dziąsła). 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=C4AqPmD3aU4

W naszym ogródeczku // zrobimy porządki// 3x
Wygrabimy ścieżki //przekopiemy grządki// 3x

Raz dwa trzy.

Potem w miękką ziemię // wsiejemy nasionka // 3 x
Będą się wygrzewać // na wiosennym słonku // 3x

Raz dwa trzy.

Spadnie ciepły deszczyk //i wszystko odmieni// 3 x
W naszym ogródeczku //grządki zazieleni// 3 x.

Raz dwa trzy.

https://www.youtube.com/watch?v=C4AqPmD3aU4


Słuchając ponownie piosenki naśladuj ruchem jej treść. 
Mama albo Tata pokaże Ci jak to zrobić.

Słowa piosenki Ruchy dziecka

W naszym ogródeczku dz. rysuje rękoma koła przed sobą

zrobimy porządki dz. robi „młynek” poruszając rękoma przed sobą

Wygrabimy ścieżki dz. naśladuje grabienie

przekopiemy grządki dz. naśladuje kopanie łopatą

Raz dwa trzy. dz. klaszcze 3 razy

Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka dz. naśladuje wrzucanie nasionek do ziemi

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku dz. „wkręca żaróweczki”

Raz dwa trzy. dz. klaszcze 3 razy

Spadnie ciepły deszczyk dz. porusza paluszkami i ponad głową 

 i wszystko odmieni powoli  opuszcza je  wzdłuż całego ciała  aż  do
podłogi.

W naszym ogródeczku grządki zazieleni dz. rysuje rękoma koła przed sobą.

Raz dwa trzy. dz. klaszcze 3 razy

Słuchając piosenki kolejny raz spróbuj włączać się w śpiewanie.

źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2018/04/wiosna-w-ogrodzie-konspekty-na-cay.html

Zagadka dotykowa „Zaczarowany woreczek”

Rodzic chowa do woreczka (może być torba na zakup, czy pudełko przykryte ręcznikiem) kilka
zabawek. Dziecko wkłada rękę do środka, dotyka jakąś  zabawkę i nie wyjmując jej, mówi, co to
jest. Następnie dziecko, wyjmuje z woreczka zabawkę, sprawdza, czy odpowiedziało właściwie. 

Dla chętnych:)

Domowej  roboty  marakasy  to  bardzo  prosty  do  wykonania instrument  muzyczny.  Do
jakiegokolwiek  pojemnika,  który  można  zamknąć,  wsypujemy  cokolwiek  sypkiego  i  gotowe.
Słuchając piosenki dziecko można muzykować z wykorzystaniem swojego instrumentu ;).

http://boberkowy-world.blogspot.com/2018/04/wiosna-w-ogrodzie-konspekty-na-cay.html


https://ekodziecko.com/przeszkadzajki

https://ekodziecko.com/przeszkadzajki

