Dział I
Dla Rodziców
Szanowni rodzice! Rozpoczynając zabawy z dzieckiem, które
służyć mają rozwojowi mowy, zapraszam do lektury
zamieszczanych na stronie Przedszkola materiałów. Służę też
Państwu pomocą - w spokojniejszych czasach podczas
osobistego kontaktu, a obecnie zdalnie - poprzez pytania i
odpowiedzi. Nie na wszystkie pytania bez obecności Waszego
Maluszka będę mogła odpowiedzieć, wtedy ustalimy inny
sposób porozumienia się.
Co tydzień umieszczę jedną krótką informację dla Państwa, by
ułatwić Wam ocenę rozwoju mowy dziecka i podpowiadać jak
można rozwój mowy stymulować.
Za tydzień /czwartek/:
Czy mowa mojego dziecka rozwija się prawidłowo?

Dział II
Gimnastyka mięśni twarzy. Ćwiczenia izometryczne.
Odczytywanie i naśladowanie emocji wyrażanych na twarzach.
Lustro.
Siądź z dzieckiem naprzeciwko siebie. Poproś, by przez 5-6 sekund utrzymało
wzrok na Twojej twarzy – Popatrz na mnie.
Następne zadanie dla dziecka to naśladowanie Twoich min, np. zdziwienie, złość,
radość itp.. Poproś, by dziecko utrzymało daną minę przez kilka sekund. Na końcu
dziecko nazywa minę, jaką naśladowało.
Ostatnie zadanie to zabawa z małymi lustereczkami. Siadamy z dzieckiem tyłem do
siebie. Rozpoczyna dziecko, mówiąc jaką minę pokazuje w lustereczku. Może
czasem oszukać rodzica, mówiąc np. „strach”, a demonstrując np. „złość”. Rodzic
ma do dyspozycji sygnał: SPRAWDZAM. Co jakiś czas rodzic korzysta z tego sygnału,
a dziecko nie ma prawa w tym momencie zmienić demonstrowanej miny. Jeśli
rodzic „przyłapie dziecko na „oszustwie” następuje zamiana ról.







Dział III
Zabawy oddechowe
Zabaw i ćwiczeń oddechowych jest dużo. Łatwo więc o przesadę, tym bardziej,
że dzieci je bardzo lubią. Pamiętajmy zatem o przerwach między ćwiczeniami,
aby nie doprowadzić do hiperwentylacji czy zawrotów głowy. Nie wykonujemy
wszystkich ćwiczeń jednego dnia; nie ma takiej potrzeby.
Przykładowe zabawy:

Rozwodnioną
farbę rozdmuchujemy
słomką po kartce, tak by powstał
obrazek. Czy to będzie potwór czy letnia
łąka, zależy od naszej pomysłowości. To
ćwiczenie
oddechowe
może
być
atrakcyjniejsze dla dziecka niż bajka
w telewizji czy gra komputerowa.

dmuchamy bańki - im
dziwniejszy sprzęt, tym
więcej zabawy

dmuchamy na kolorowe
piórka, które niesfornie
ulatują po całym pokoju

Dział IV
Ćwiczenia motoryczne języka, warg i policzków
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