DESZCZ W POCZĄTKU LISTOPADA, MROZY W STYCZNIU ZAPOWIADA

Kochani Uczniowie, witamy listopadowo!
Jesień dobrze już u nas się rozsiadła!
Kolory liściom pozmieniała,
a i liście z drzew już trochę obsypała.
Dzień skróciła,
kasztanami i żołędziami obrzuciła.
Jesień jest już z nami

!

A pogoda?
Jak to jesienią bywa - jest różna.
Jednak niezależnie od pogody my działamy wytrwale :)
Zatem, do dzieła!

WYZWANIE PIERWSZE – ODDECHOWE!
Poniższe ćwiczenie to propozycja, która pomoże w świadomym oddechu, trochę nas
wyciszy, zwiększy świadomość ciała, czyli:
1. Kładziemy się na podłodze.
2. Nabieramy powietrza do “brzucha”.
3. Obserwujemy, jak brzuch unosi się podczas wdechu – do młodszych uczniów
możemy powiedzieć: “pada deszcz – otwieramy parasol – czyli wypinamy brzuch”.
4. Wypuszczamy powoli powietrze, a brzuch opada podczas wydechu - dla młodszych
uczniów: “koniec deszczu – parasol zamykamy – brzuch wciągamy”.
*Dla ułatwienia obserwacji polecamy położenie sobie czegoś lekkiego na brzuchu (np. jakaś
ulubiona maskotka, zeszyt) - to ułatwi obserwację ruchów brzucha.

WYZWANIE DRUGIE - ARTYKULACYJNE!

Zapraszamy do zagrania w grę (planszę z drugiego pliku należy wydrukować i zagrać w nią
jak w tradycyjną grę planszową):
https://drive.google.com/file/d/0B4Znt_PeD4EEaVZNSVE0dXpKQlJfbEpTQVFPMGs1R1UtZEp
n/view?resourcekey=0-eUclcJS9JrP-BpCPncRswA
https://drive.google.com/file/d/0B4Znt_PeD4EET3pYVm90Z2hZR0xTcnJKYzQ4OUJ2cFV5TU
NR/view?resourcekey=0-T8-suFD5aSNSHijxENNUxw

*pobrane z: https://www.logomiaupedia.pl

WYZWANIE TRZECIE - SŁOWNIKOWE!

Pewnie wielu z Was zna już większość, a może nawet wszystkie litery. Zobaczmy więc, czy
potraficie ułożyć z nich wyrazy, mając napisany wzór:
Ćwiczenie dla młodszych:
https://wordwall.net/pl/resource/7136882/edukacja-przedszkolna/pan-listopad

Listopad to nie tylko pogoda, starsi uczniowie na pewno kojarzą go również z dwoma
ważnymi świętami, czy zgadniecie o jakich mowa?
Ćwiczenie dla starszych:
https://wordwall.net/pl/resource/6445994/11-listopada-symbole-narodowe
https://www.liveworksheets.com/bh1288869yk

WYZWANIE CZWARTE - GRAMATYCZNE!

Czytanie to bardzo rozwijająca aktywność, dlatego zachęcamy do tego, żebyście przeczytali
wraz z rodzicami tekst, znajdujący się poniżej. Możecie pomóc mamie i tacie, prawidłowo
nazywając przedstawione obrazki!
Ćwiczenie dla młodszych:

*Pobrane z: https://www.facebook.com/migamisie/photos/55-%C4%87wiczenia-logopedycznes%C4%85-magiczne-jesie%C5%84-tekst-do-czytania-uwa%C5%BCnegos%C5%82uchani/1782860951870170/

Ciekawe czy pamiętacie cokolwiek na temat części mowy - pokażcie swoim Nauczycielom
języka polskiego, że przez wakacje nie pozapominaliście wszystkiego!
Ćwiczenie dla starszych:
https://www.liveworksheets.com/mf1339900fk

WYZWANIE PIĄTE – ZAGADKI!

Chyba zgodzicie się z nami, że każdy lubi zagadki! Zatem – do dzieła, zobaczymy czy
odgadniecie jest wszystkie
. Młodszym uczniom mogą pomóc rodzice, czytając treść
zagadek.
https://wordwall.net/pl/resource/5857309/jesienne-zagadki

WYZWANIE PIĄTE – SEKWENCJE!

Zobaczymy na ile jesteście spostrzegawczy! Wydrukujcie karty, znajdujące się w pliku
poniżej i spróbujcie odgadnąć kolejność obrazków!

Ćwiczenie dla starszych:
https://eduzabawy.com/karty_pracy/sekwencje/jesien/

Ćwiczenie dla młodszych:
https://panilogopedyczna.pl/materialy/jesienne-sekwencje-1-2/

To już wszystko, do zobaczenia za miesiąc!

