
PIĄTEK, 12.06.

Dzień dobry!

Witamy wszystkich w piątkowy dzień. Czy jeszcze jesteście z nami. Dziś zajęcia będą krótkie, 

zapraszamy do korzystania z ładnej pogody i relaksu na świeżym powietrzu. Zachęcamy 

wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w czasie zabawy.

Czerwcowy relaks

Potrzebne rzeczy:komputer z dostępem do internetu, symbole z załącznika, koc, oliwka do masażu, 

składniki na deser poniżej.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ PIĄTEK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



RELAKS NA POWIETRZU- jeżeli pogoda na to pozwala zapraszamy na relaks na powietrzu. 

Jeśli mamy ogródek, czy taras, zaprośmy dziecko na kocyk. A może wyjechaliśmy gdzieś nad 

jezioro lub wybierzemy się do parku. Polecamy spędzać teraz dużo czasu na powietrzu. Poniżej 

przedstawiamy różne rodzaje masażu. Być może któryś masaż wykorzystają Państwo w trakcie 

relaksu ze swoim dzieckiem. Zachęćmy dziecko do masażu mamy lub  taty. Można wymasować 

sobie nawzajem dłonie, buzię lub masować się różnymi masażerami.

Zapraszamy!

MASAŻ KOLCZASTYM WAŁKIEM  https://www.youtube.com/watch?v=q_iO8Dec4bI 

Jest to typowy masaż sensoryczny. Możemy do niego wykorzystać różnego rodzaju masażery, wałki

kolczaste, gąbeczki.

MASAŻ DUŻĄ PIŁKĄ  https://www.youtube.com/watch?v=u-LAbpSwJjI 

Kolejny masaż sensoryczny, to masaż dużą piłką. Polecamy go wszystkim którzy mają zaburzenia 

czucia głębokiego.

https://www.youtube.com/watch?v=q_iO8Dec4bI
https://www.youtube.com/watch?v=u-LAbpSwJjI


MASAŻ NÓG I STÓP   https://www.youtube.com/watch?v=9CPleBDn-7I 

Bardzo przyjemny masaż który możemy wykonywać dziecku w trakcie odpoczynku. Można też 

masować sobie dłonie. Do tego masażu przyda się aromatyczna oliwka.

MASAŻ SHANTALA   https://www.youtube.com/watch?v=gzThAmjyURQ&t=234s 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=kX01R8Ihbh4 

Masaż Shantala jest to masaż dla malutkich dzieci ale nie tylko. Wszystko zależy czy dziecku 

podobałby się taki masaż. Jeżeli tak, nie ma przeciwwskazań by go wykonywać w starszym wieku. 

Jest to dobry masaż dla dzieci nie chodzących z ograniczeniami w sferze ruchowej. Nie trzeba 

wykonywać wszystkich jego elementów lub można wykonywać masaż na ubranym dziecku. 

Polecamy zwłaszcza przed snem. Warto również w trakcie masażu zapalić świecę zapachową i 

przyciemnić światło.

MASAŻ LOGOPEDYCZNY BUZI  https://www.youtube.com/watch?v=o6oCf10v-o4 

Relaksujący masaż buzi,  rozluźniający napięcia w obrębie twarzy. Warto codzienie wykonywać ten

masaż dziecku. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6oCf10v-o4
https://www.youtube.com/watch?v=kX01R8Ihbh4
https://www.youtube.com/watch?v=gzThAmjyURQ&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=9CPleBDn-7I


PO MASAŻU CZAS NA DESER!

PRZEPIS NA: Zdrowo i malinowo

Po relaksie zapraszamy na przygotowanie pysznego i zdrowego deserku z malinami.

Składniki:

Maliny około 15-200g

duży jogurt grecki 500 ml

ciastka owsiane 

Przygotowanie:

-maliny miksujemy blenderem na mus

-ciastka kruszymy

-w szklance lub miseczce, warstwowo układamy najpierw ciastka, potem jogurt grecki i mus  

malinowy 

Smacznego!

Zapraszamy do relaksu i posłuchania pięknej muzyki również rodziców. 

Muzyka relaksacyjna     https://www.youtube.com/watch?v=9L5cdoBPryY 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=_Mqf46DTszc
https://www.youtube.com/watch?v=9L5cdoBPryY

