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Zadanie 1 

Śpiewamy z dzieckiem piosenkę na powitanie (na melodię „Panie Janie” ): 

Witaj..... (imię dziecka), witaj, …... (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? (machamy ręką do dziecka, spoglądamy w oczy) 

Wszyscy Cię witamy (wyciągamy do ucznia ręce w geście powitania) 

wszyscy Cię kochamy (krzyżujemy ręce na piersiach w geście obejmowania) 

bądź wśród nas, bądź wśród nas (wszyscy chwytamy się za ręce). 

 

Zadanie 2 

Utrwalenie części ciała. 

Pokaż gdzie masz: 

 głowę, uszy, oczy, nos, usta. 

Teraz mama lub tata pokazują (nos, uszy, oczy) a ty mówisz co to ? 

 

Zadanie 3  

Ćwiczenia buzi i języka, ćwiczenia oddechowe: 

 Pokaż, jak jesz cukierka, jaki jest dobry? 

(mlaskamy, przyklejając język do podniebienia) 

 Jaki dobry był cukierek? 

(oblizujemy wargi starając się mocno wyciągnąć język) 

 Teraz napij się herbaty ale uważaj bo jest gorąca, trzeba ja podmuchać! 

(naśladujemy dmuchanie na gorącą herbatę). 

 

Zadanie 4 

Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie .  

Ono ene unu ana, 

Małpa woła: „Daj banana”. 

Ono ene unu any, 

Jeden banan. Dwa banany.  

 

Zadanie 5 

Razem z mamą lub tatą rytmicznie (sylabami) powtarzaj wierszyk.  

Możesz to tego użyć różnych przedmiotów, np. instrumenty, małą butelkę po wodzie wypełnioną 

np. kuleczkami.  

  

Zadanie 6 

Razem z mamą lub tatą podzielcie wyrazy na sylaby: banan, banany, małpa (odp. ba-nan , ba-na-ny, 
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mał-pa). 

 

Zadanie 7 

Co lubią jeść małpy? Co ty lubisz jeść? 

Razem z mamą lub tatą zobacz jakie masz w domu owoce. Może jest banan? Jeśli jest to dotknij go 

i sprawdź czy ma miękką skórkę. Czy banan pachnie? Jakiego koloru jest banan? 

Gdy dostaniesz na talerzyku pokrojonego na plasterki banana nabijaj go na widelczyk i zjedz. 

Smacznego! 

 

*Na tym filmie jest małpa i banan 

https://www.youtube.com/watch?v=R3IOoZ-AI2M 

 

…..... 

 Opracowały: I. Liguzińska – Wołowiec, B. Wilk na podstawie książek: 

 „Metoda Dobrego Startu. Od głoski do słowa - M. Bogdanowicz, M. Szewczyk 

„Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” - M. Barańska.  
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