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).
*Do zabawy można „zaprosić” ulubione zabawki dziecka i też je przywitać
Zadanie 2
Utrwalenie części ciała.
Pokaż gdzie masz:
ręce, paluszki, brzuszek, oczy ,usta, zęby.
Teraz mama lub tata pokazują części ciała a dziecko mówi co to ?
Można wykorzystać piosenkę pt.: „Tu paluszek”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
Zadanie 3
Ćwiczenia buzi i języka, podniebienia, ćwiczenia oddechowe
Pokazujemy dziecku jak wykonać ćwiczenie a następnie razem z dzieckiem ćwiczymy po kilka
razy:
 Kotek
Kotek wypił mleczko. Pomóż mu oblizać się.
(otwieramy usta i wyciągając język oblizujemy górną i dolna wargę)
 Osiołek
Naśladujemy osiołka i mówimy „io-io-io” (przy samogłosce „i” rozciągamy wargi
a przy samogłosce „o” usta są zaokrąglone.
 Sowa
Usta okrągłe, lekko rozchylone i naśladujemy odgłos sowy – chu-chu, chu-chu
(można chuchać na lusterko lub szybę. Pojawiająca się wtedy para ułatwi dziecku
zauważyć różnicę między chuchaniem- ciepłe powietrze, a dmuchaniem – zimne
powietrze).
Zadanie 4
Wysłuchaj proszę wierszyka i powtórz po mamie lub tarcie .
Ojo eje uju aja
„To Mikołaj !” – woła Maja
Ojo eje uju aju

Witaj! Witaj, Mikołaju
Zadanie 5
Razem z mamą lub tatą rytmicznie (sylabami) powtarzaj wierszyk.
Możesz do tego użyć różnych przedmiotów, np. instrumenty, małą butelkę po wodzie wypełnioną
np. ryżem, kaszą czy innymi kuleczkami.
Zadanie 6
Razem z mamą lub tatą podzielcie wyrazy na sylaby: Maja, woła, witaj, Mikołaj
(odp. Ma-ja, wo-ła, wi- taj, Mi-ko-łaj).
Zadanie 7
Powiedz proszę: Jak masz na imię? ……………………….
Jak ma na imię twoja mama, tata, babcia, dziadek?......................….
Podziel z mamą lub tatą imiona członków rodziny na sylaby .
Jeśli twoje lale i misie mają imiona to razem podzielcie imiona twoich zabawek na sylaby.
Zadanie 8
Mikołaj i Maja zaprosili Cię do siebie, aby się razem pobawić (mogą to być lalki lub misie). Ułóż
razem z mamą lub tatą na podłodze sznurek lub zwinięty koc, tworząc przy tym wiele zakrętów.
To będzie droga, która będzie prowadzić do Mai i Mikołaja.
Przejdź po niej kilka razy mówiąc jednocześnie wierszyk.

….....
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.
„Zabawy, które uczą” – J. Friedl.

