
PROPOZYCJE ZABAW W DOMU

Drogie Przedszkolaki,

jestem przekonana, że wesoło i bardzo aktywnie spędzacie w domu czas z rodzicami. Na pewno macie
wiele  ciekawych  pomysłów  na  wspólne  zabawy.  Ponieważ  nie  możemy  pobawić  się  razem  w
przedszkolu, przygotowałam dla Was kilka propozycji różnych aktywności do wyboru. Mam nadzieję,
że każdy z Was znajdzie w nich coś dla siebie  

• Ćwiczenia na wzmocnienie rąk

https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE

• Zabawy z Sową Mądrą Głową:

https://www.youtube.com/watch?v=btVDfZtKtdo - kształty

https://www.youtube.com/watch?v=DtiYKKb6J1U - cyferki

https://www.youtube.com/watch?v=L1fDvaArTNs - kolory

• Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy:

– naśladowanie rybki (usta w tzw. rybi pyszczek)/ nadymanie policzków, przy zwartych wargach

– cmokanie / parskanie / robienie na zmianę uśmiechniętej i smutnej minki

– wymawianie na zmianę o-e-o-e-o-e / u-i-u-i-u-i

– rysowanie kółek wargami wysuniętymi i ułożonymi w dzióbek

– wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej bez dotykania warg

– język wysunięty z jamy ustnej, na przemian przyjmuje kształt łopaty (szeroki) i grotu (wąski); nie 
dotyka zębów, ani warg

– unoszenie wąskiego języka możliwie najwyżej w kierunku nosa

– oblizywanie zewnętrznej powierzchni zębów przy zamkniętych ustach

– oblizywanie wkoło warg (usta szeroko otwarte)

– przy szeroko otwartych ustach – dotykanie na zmianę górnych i dolnych zębów

– zwijanie języka w rulonik/ kląskanie

– ziewanie/ udawanie chrapania na wdechu i wydechu

– wymawianie: uku – ugu – oko – ogo – ukku – uggu – okko – oggo

– powolne opuszczanie i unoszenie żuchwy przy zamkniętych ustach

– powolne poruszanie żuchwą w przód i w tył oraz na boki przy zamkniętych ustach

• Spotkania z Cheeky Monkey 
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https://www.youtube.com/watch?v=GB_s11Q9A98

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

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

Pamiętajcie,  aby  dużo  się  ruszać-  tańczcie  i  ćwiczcie,  często  bawcie  się  plasteliną  lub  ciastoliną,
wyklejajcie, malujcie, rysujcie, kolorujcie, śpiewajcie, przytulajcie się do mamy i taty oraz słuchajcie
opowiadań czytanych przez rodziców. Oglądajcie spektakle on-line dla dzieci (zachęćcie rodziców do
śledzenia stron Białostockiego Teatru Lalek lub innych teatrów z różnych miast w Polsce). Oczywiście
nie zapomnijcie o szerokim uśmiechu.

Do końca tygodnia czekam na Wasze kreatywne pisanki 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia. Przesyłam moc uścisków. 

Monika Bibułowicz
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