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Temat tygodnia: Mój dom.
Temat dnia: Mój wymarzony dom.

1. Wiersz „Bałagan” Hanna Niewiadomska.

Do pokoju Mateusza
Wpadł bałagan - wszystko rusza.
Jak coś dotknie, to przestawi,
Nic na miejscu nie zostawi.

Był na biurku - więc w szufladzie
Wszystko leży już w nieładzie.
Kredki biedne, rozsypane,
żółta z czarną połamane.

Poodkręcał plakatówki,
Które uciekając z tubki,
Dywan strasznie umazały,
I za łózko powpadały.

Klocki po pokoju posiał,
Konia na biegunach dosiadł,
Kapcie rzucił na kanapę,
Potem podarł starą mapę.

Trochę w szafie się kotłował,
Piórnik pod ubrania schował,
Książkę wsadził w długie spodnie,
Mówiąc, że tak teraz modnie.

Coś się w bałaganie trzęsie.
- Nieporządku zrobię więcej!
Szybko! Szybko! Hop! Hop! Hop!
Na żyrandol zrobił skok.

Długo na nim nie zabawił,
Szelki w paski tam zostawił.
- Mają zwisać z żyrandola,
Taka jest dziś moja wola!

Wszyscy są nim już zmęczeni,
Proszą wielce utrudzeni:
- Niech pan ulży naszej doli,
niech pan więcej nie swawoli.



Bałaganie! Bałaganie!
Może w końcu pan przestanie!
Proszę wziąć się za porządek
I ustawić wszystko w rządek!

A bałagan mówi tak:
- Mnie sprzątanie jest nie w smak.
To jest pokój Mateusza,
Niech on do porządków rusza!

Rozmowa:
- O czyim pokoju jest mowa w wierszu?
- Kto wpadł do pokoju?
- Co zrobił bałagan w pokoju?

2. Ćwiczenia artykulacyjne „Nasze domowe zwierzątka”.
 Najedzony kotek- oblizywanie warg, dotykanie językiem nosa.
Piesek szczerzy zęby- dotykanie zębów i pokazywanie ich- szeroko otwierają usta.
Piesek jest zmęczony- wysuwanie języka na brodę i wykonywanie szybkich oddechów.
Piesek się cieszy- dotykają czubkiem języka kącików ust.
Rybka mówi- otwieranie ust powoli i zamykanie tworząc koła.
Rybka się bawi- nabieranie powietrza, wydymanie policzków i delikatnie ściskają je palcami.
Całuski- cmokanie w rękę.

3. Ćwiczenia słownikowe- pomieszczenia i ich wyposażenie.
Łyżka drewniana, garnek, widelec, lodówka (kuchnia)
Grzebień, zlew, prysznic, lustro, wanna (łazienka)
Łóżko, szafa, lampka nocna (sypialnia/pokój)

4. Pokoloruj „Mój wymarzony pokój” (Kolorowanka na grupie facebook)
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