PLAN TYGODNIOWY – PROPOZYCJE ZABAW

GRUPA: Misie (maluchy)
TYDZIEŃ: 27.04 – 30.04.2020r.

KRĄG TEMATYCZNY: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
Dziecko:


wypowiada się na bliskie tematy



rytmicznie recytuje tekst



uważnie słucha wierszy dla dzieci



naśladuje sytuacje znane z życia codziennego



odgrywa role w zabawie



przestrzega ustalonych reguł



potrafi właściwie czyścić nos



wie, jakie pokarmy służą zdrowiu



wskazuje na obrazku zdrowe produkty żywnościowe



porównuje liczebność zbiorów przez łączenie elementów jeden do jednego



umie prawidłowo umyć zęby



usprawnia aparat artykulacyjny



doskonali wymowę i artykulację

PROPONOWANE AKTYWNOŚCI:
1. „Co to jest zdrowie? Co to jest choroba?” – rozmowa kierowana
Dzieci wspólnie z rodzicami próbują ustalić co znaczą słowa: „choroba” i „zdrowie”.
Przykładowe pytania pomocnicze:


Po czym poznajemy, że jesteśmy chorzy?



Co należy zrobić, gdy zachorujemy?



Dlaczego chorujemy?



Co trzeba robić, żeby nie zachorować?

2. „Katar” – zabawa logorytmiczno-oddechowa.
Rodzic czyta rymowankę, a dziecko ją powtarza i stara się zapamiętać. Następnie wdycha
nosem powietrze, zatyka palcami nos i stara się powiedzieć cały wierszyk bez dobierania
oddechu z zatkanym nosem.
A ten katar wciąż figluje:
na czerwono nos maluje.
3. „Grypa” – praca z wierszem, rozmowa kierowana na temat dziecięcych chorób
Dorosły czyta wiersz M. Strzałkowskiej:
Grypa
Straszna grypa łazi po mnie,
kaszląc przy tym nieprzytomnie.
Łazi po mnie – ale po co?
O coś chodzi jej – lecz o co?
Jak pragnienie spełnić grypy?
Dać sok z malin? Napar z lipy?
Lub tabletkę aspiryny?
Może lubi witaminy?...
Chowam głowę pod poduchę –
łazi mi za lewym uchem
i po czole wściekle tupie,
aż mi strasznie w głowie łupie!
Od jej chuchu drga powietrze
i rtęć kipi w termometrze.
Bez pytania, bez pukania,
choć stanowczo jej zabraniam,

wciąż uparcie po mnie łazi!
Chyba nie chce mnie zarazić?!
Przykładowe pytania do rozmowy


Jakie są objawy grypy?



Czym mama leczy grypę?



Czy znasz nazwy innych chorób? Jak rozpoznać te choroby?

4. „Szpital dla misiów” – zabawa dydaktyczno-naśladowcza
Dziecko wspólnie z rodzicem organizuje „przychodnię” lub „szpital” dla zabawek. Rodzic
odgrywa rolę lekarza, a dziecko wciela się w „rodzica”, który przychodzi na wizytę ze
swoim dzieckiem-przytulanką. Wspólnie odgrywają scenki znane dziecku z wizyt lekarskich
(dziecko opowiada, co dolega chorej zabawce, a rodzic udziela porady lekarskiej, przepisuje
lekarstwa itp.). Rodzic zwraca uwagę na potrzebę stosowania zwrotów grzecznościowych.
5. „Chusteczka do nosa” – przypomnienie zasad poprawnego dmuchania nosa
Dziecko nabiera powietrza ustami, a wydmuchuje je nosem (raz jedną, raz drugą dziurką)
6. „Zdrowie na talerzach” – ustalenie zdrowej, optymalnej diety dla dzieci na podstawie
zaleceń instytutu żywienia.
Rodzic prezentuje dziecku piramidę żywienia i wspólnie ją omawiają (zwrócenie
szczególnej uwagi na ograniczenie spożycia cukru oraz soli). Następnie rodzic prezentuje
dziecku ilustracje ze zdrowymi oraz niezdrowymi produktami spożywczymi (mogą być
wycięte z gazetek reklamowych popularnych marketów), a zadaniem dzieci jest wybrać
tylko te zdrowe i nakleić je na arkusz papieru symbolizujący lodówkę.
7. „Zdrowo jem” – utrwalenie informacji o zdrowym odżywianiu (karta pracy nr 1)
Dziecko wspólnie z rodzicami zastanawia się, co zdrowego można jeść na śniadanie, obiad
czy kolację. Dziecko wymienia nazwy poszczególnych produktów, a następnie uważnie
przygląda się ilustracji na karcie pracy. Wymienia zdrowe produkty, które następnie
zaznacza kropką.
8. „Zdrowy uśmiech” – praca z wierszem (karta pracy nr 3)
Dziecko słucha wiersza i uważnie ogląda ilustrację. Rodzic czyta polecenia przedstawione
na karcie pracy, a dziecko je wykonuje.
9. „Czym myjemy zęby?” – zabawa matematyczna (karta pracy nr 2)
Rodzic prosi, aby dziecko wymieniło , jakie przedmioty są potrzebne do umycia zębów.
Następnie dziecko liczy kubki na karcie pracy i samodzielnie łączy jedną szczoteczkę z
jednym kubkiem i jedną pastą. Rodzic podpowiada, że kubek, szczoteczka i pasta w
zestawie powinny być w tym samym kolorze. Następnie dziecko sprawdza, ile szczoteczek
zostało.

Podczas wieczornej toalety proponujemy wykonanie dwóch dodatkowych ćwiczeń:
10. „Jak myć zęby?” – prezentowanie sposobu prawidłowego mycia zębów
Rodzic prezentuje dziecku technikę prawidłowego i dokładnego mycia zębów, a także daje
dziecku czas na samodzielne wykonanie tych działań, oraz koryguje ewentualne błędy. Po
zakończonym myciu rodzic przypomina dziecku, że przyborów toaletowych nie wolno
pożyczać ani odkładać w nieodpowiednie miejsca, oraz że należy dbać o zachowanie ich w
czystości (dokładne wypłukiwanie resztek pasty)
11. „Liczymy czyste ząbki” – zabawa rozwijająca sprawność języka
Dziecko ogląda w lustrze efekty działań podjętych w poprzednim ćwiczeniu. Przygląda się
swoim zębom i dokładnie je liczy. Nie wolno jednak dotykać zębów palcami – każdego
zęba trzeba dotknąć językiem. Rozpoczynamy od dolnych zębów z tyłu jamy ustnej,
przechodzimy do przodu i kończymy znów na tylnych zębach z drugiej strony buzi.
Następnie pionizujemy język i analogicznie liczymy górne zęby.

KARTY PRACY
Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

Karta pracy nr 3

