Zadanie 1
Stań proszę prosto. Wysuń do przodu lewą rękę. Wskaż proszę lewe oko, lewą brew i lewy policzek.
Następnie chwyć się za lewe ucho. Lewą ręką poklep lewe kolano, dotknij lewej stopy, chwyć za
lewą piętę. Wysuń w bok obie ręce i obróć się szybko kilka razy w koło w lewą stronę.

Zadanie 2
Zagadka: Śliczne, kolorowe, w pudełku je noszę. Narysują wszystko, o co je poproszę (kredki).
Odpowiedz proszę, co lubisz najbardziej rysować?
Jakie są Twoje ulubione kolory?
Posłuchaj proszę uważnie tekstu pt. Eski - floreski i całymi zdaniami odpowiedz na pytania?
Co Elka lubi robić?
Co rysuje Elka, kiedy ma dobry humor?
Elka lubi kolorować,
i malować i rysować.
A gdy Elka ma humorek,
to rysuje taki wzorek.
Pętelka, pętelka
tu mała, tu wielka.
Nie kropki, nie kreski,
lecz eski – floreski.
Zadanie 3
Czy wiesz, jak wyglądają eski-floreski?
Policz proszę, sylaby w słowach: wzorek, rysować, kolorować.
Posłuchaj uważnie i powtórz tylko te słowa, w których ukryło się imię – Elka: pętelka, wielka, floreski.
Jaką głoskę słyszysz na początku słowa: Elka?
Powiedz proszę, co czujemy gdy mamy dobry humor? (odp. radość, zadowolenie)
Wymień proszę kilka słów rozpoczynających się od głoski e.
Podziel proszę słowo Elka na głoski (E-l-k-a).
Pamiętaj proszę, że e jest samogłoską.
Zadanie 4
Rytmicznie (sylabami) powtarzaj proszę wierszyk. Możesz to tego użyć różnych przedmiotów,
np. instrumenty, małą butelkę po wodzie wypełnioną np. grochem, fasolą.
Pętelka, pętelka
tu mała, tu wielka.
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Nie kropki, nie kreski,
lecz eski – floreski.

Zadanie 5
Wyobraź sobie, że musisz pomalować sufit, ściany i podłogę. Naśladuj te czynności: „pomaluj”
najpierw lewą, a potem prawą ręką. Następnie trzymając w ręku, np. wstążkę, bibułę narysuj esy –
floresy w powietrzu.

Zadanie 6
Zachęcamy do narysowania obrazka kredkami o dowolnej tematyce i przekazania go do naszej poradni.
Będzie nam bardzo miło, jak narysujesz dla nas obrazek i umieścisz go w skrzynce umieszczonej koło
drzwi wejściowych do poradni.
Pozdrawiamy - Pani Agnieszka i Pani Iza 
Zachęcamy do wysłuchania piosenki:
Kolorowe kredki:
https://youtu.be/BcBNeLcmHIE

Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska - Wołowiec na podstawie książki M. Bogdanowicz, M. Barańskiej, E. Jakackiej.
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