Zadanie 1.
Usiądź proszę na podłodze, tak aby nogi były wyprostowane. Prawą dłonią pogłaszcz prawe udo,
poklep prawe kolano i prawą łydkę. Postukaj prawą piętą o podłogę. Dotknij prawą dłonią prawej
stopy. Dotknij prawym łokciem prawego kolana. Połóż się na plecach. Unieś prawą nogę i prawą
rękę. Czy uda Ci się dotknąć palcami prawej dłoni palców prawej stopy?. Odpocznij leżąc na
prawym boku z prawą ręką podłożoną pod głowę. Powiedź, co widzisz przed sobą i co widzisz po
odwróceniu głowy do tylu.
Zadanie 2.
Zagadka: To zagadka bardzo prosta. Ma je krawiec, jeż i sosna (odp. Igły).
Odpowiedz, jak wygląda i do czego służy igła?
Posłuchaj uważnie tekstu pt. Izabelka i całymi zdaniami odpowiedź na pytania?
Co dziewczynka umie robić?
Tekst:
To jest mała panna Iza
Iza czyli Izabelka
Szycie dla niej to igraszka
chociaż Iza jest niewielka.
Iza, Iza Izabelka
samodzielna, choć niewielka
Igła z nitką i pętelka
Izabelka Izabelka.
Zadanie 3
Jak myślisz, co oznacza zdanie: Szycie dla niej - to igraszka.
Wymień i policz sylaby w słowach: igła, igiełka, igiełeczka.
Posłuchaj kolejnych sylab i powiedź jakie wyrazy tworzą: I – za - bel – ka, I – za – be – la.
Którą głoską różnią się słowa: igła – igły?
Jaką głoską słyszysz na początku tych słów?
Wymień proszę kilka słów rozpoczynających się od głoski „i”.
Pamiętaj I jest samogłoską.
Zadanie 4
Usiądź przy stoliczku. Mówiąc fragment tekstu uderzaj rytmicznie (sylabami) palcem wskazującym
prawej dłoni w blat stołu, naśladując ruch igły w maszynie do szycia.
Tekst:
1

Iza, Iza Izabelka
samodzielna, choć niewielka
Igła z nitką i pętelka
Izabelka Izabelka.
Zadanie 5
Połóż na podłodze skakankę lub sznurek. Przeskakuj przez nią obunóż przesuwając się do przodu, tak
jak podczas szycia igła przesuwa się po materiale.
Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska - Wołowiec na podstawie książki M. Bogdanowicz, M. Barańskiej, E. Jakackiej. Metoda
Dobrego Startu Od piosenki do literki.
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