Zadanie 1
Połóż się proszę na plecach. Dotknij czoła lewą dłonią, a potem przesuń ją wzdłuż lewego boku.
Unieś lewą ręką i dotknij nią uniesionej lewej nogi. Dotknij lewym łokciem lewego kolana. Usiądź
i wyprostuj nogi. Palcami lewej ręki dotknij palców lewej nogi. Jeszcze raz połóż się proszę na plecach
i odpowiedz, co znajduje się nad Tobą, pod Tobą i po lewej stronie.
Zadanie 2
Zagadka: Razem się uczymy, razem się bawimy, czasem się kłócimy, ale się lubimy (koledzy,
koleżanki).
Posłuchaj proszę uważnie tekstu pt. Ele - mele i całym zdaniem odpowiedz na pytania:
Jak ma na imię dziewczynka?
Jakie nazwy dni tygodnia występują w tekście?
Ele mele, ele mele
lubię Elę, lubię Elę.
W środę, w piątek i w niedzielę,
lubię Elę, lubię Elę.
Ele mele, ele mele
lubię Elę, lubię Elę.
Choć mam koleżanek wiele,
lecz najbardziej lubię Elę.
Zadanie 3
Jak mają na imię Twoje koleżanki i koledzy?
Jak myślisz, o kim powiemy, że jest koleżeński?
Powiedz proszę, jakie są nazwy dni tygodnia?
Policz proszę, sylaby w słowach: lubię, Ela, koleżanka.
Posłuchaj uważnie sylab wypowiedzianych w zmienionej kolejności i odpowiedz, jakie tworzą imiona:
la – E, dek – E, wa – E.
Podziel na głoski słowa: Ela, Ewa (E-l-a, E-w-a).
Jaką głoskę słyszysz na początku tych słów?
Wymień proszę kilka słów rozpoczynających się od głoski e.
Pamiętaj proszę, że e jest samogłoską.
Zadanie 4
Zaproś teraz mamę lub tatę do zabawy. Stańcie naprzeciw siebie. Mówiąc wierszyk, wyklaskujcie jej
rytm w następujący sposób: raz klaszczcie w swoje dłonie, raz delikatnie uderzajcie w dłonie drugiej
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osoby.
Tekst:
Ele mele, ele mele,
lubię Elę, lubię Elę.
W środę, w piątek i w niedzielę,
lubię Elę, lubię Elę.
Zadanie 5
Przeskocz kilka razy przez skakankę, najpierw obunóż, potem na jednej nodze. Następnie zaproś mamę
lub tatę do zabawy i stańcie naprzeciw siebie, w odległości kilku kroków. Na zmianę rzucajcie do siebie
np. piłką, woreczkiem i chwytajcie oburącz.
Zadanie 6
Zachęcamy do narysowania obrazka kredkami o dowolnej tematyce i podarowania go swojej koleżance
lub koledze.
Zachęcamy do wysłuchania piosenki:
Przyjaciela mam:
https://youtu.be/mGsicfW_yG8

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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