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Kontynuujemy  temat  „Dzień i noc” . Na początek powtórzmy filmik, który utrwali 
dzieciom następstwo dnia i nocy:
      https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k

Po obejrzeniu filmiku zróbmy z dziećmi  krótką pogadankę na temat czynności,  
jakie wykonujemy w ciągu dnia (np. budzimy się, jemy śniadanie, jesteśmy w 
przedszkolu, szkole, bawimy się, gramy itp.) i w ciągu nocy (śpimy, odpoczywamy). 
Niech dzieci naśladują ruchem te czynności. Przy niektórych można włączyć kilka ćw. 
logopedycznych, np. ziewanie- wciąganie powietrza  przy szeroko otwartych ustach i 
wypuszczanie z głośnym wydechem; jemy – ruchy przeżuwania w różnych kierunkach 
przy zamkniętych ustach , dmuchanie na gorącą potrawę przy mocnym ściągnięciu warg 
do przodu (w dzióbek), mlaskanie, oblizywanie się; śpimy – chrapanie, itp. Są to ważne 
ćwiczenia oddechowe i usprawniające narządy artykulacyjne: język, żuchwę, 
podniebienie miękkie, wargi, które warto powtarzać z dziećmi bardzo często.

Proponuję odczytać dzieciom następujący wiersz:
Słońce wstaje, zaczyna się dzień.
Ze snu budzi się Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś.
Po pobudce na śniadanie wszyscy się udają.
Po śniadaniu Mały Miś, jak co dzień przed dom swój wybiega
I wspólnie z innymi misiami harce urządza przez cały dzień.
Robi przerwę na obiadek oraz mały podwieczorek.
A kiedy zachodzi słońce i kończy się dzień
Mały Miś do domu wraca.
Wszyscy wspólnie kolację zjadają i do snu się układają.
Zaczyna się noc. Na niebie świeci księżyc.
W nocy wszyscy śpią. Śpi Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś.
Śpią też wszyscy misia koledzy.
Noc się kończy, księżyc znika z nieba.
Słońce wstaje, zaczyna się dzień.

Przykładowe pytania: O kim było opowiadanie? Co Mały Miś robił przez cały dzień? Co 
się dzieje, kiedy zachodzi słońce? Co dzieje się nocą w rodzinie Małego Misia? Co się 
zaczyna, kiedy kończy się noc?

       Obrazki poniżej przedstawiają rzeczy, które dzieją się w domach zarówno w dzień jak
i w nocy. Niech dzieci porównają obrazki i spróbują opisać, jakie  zmiany zaobserwowały 
w poszczególnych pomieszczeniach w różnych momentach dnia i nocy.

Zadanie plastyczne. Dzieci rysują to co lubią najbardziej robić w ciągu dnia. 

Bardzo serdecznie pozdrawiamy Dzieci i Rodziców. Udanej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k







