Kto czekał na myszkę w jej domu? Nazwij jej przyjaciół. Pokoloruj domek i wszystkie zwierzęta.
Myszka weszła do środka. Powiesiła swój płaszcz i czapkę na wieszaku, a buty położyła na półce.
Kucnij, nabierz dużo powietrza przez nos i wypuszczaj je ustami, podnosząc ręce
i wstając powoli do góry. Spróbuj 5 razy.

Zaznacz strzałkami, gdzie ułożysz poszczególne rzeczy.

No! Nareszcie jestem w domu – powiedziała Myszka i przywitała się z przyjaciółmi cmokaj ustami jak przy pocałunku
Po powitaniach Myszka usiadła w fotelu i oddychała głęboko:
Nabierz dużo powietrza przez nos i powoli je wypuszczaj, wymawiając przy tym:
aaaaaa, uuuuuu. Zrób tak 5 razy.
Potem dorysuj Myszce jej domowe ubranie.

Już odpoczęłaś? – Zawołał Miś. Opowiedz nam teraz, gdzie byłaś tak długo?
Ty też przypomnij sobie i opowiedz, gdzie była Myszka i co widziała po drodze?
Myszce zaschło w gardle od opowiadania. „Muszę się czegoś napić” – pomyślała i poszła do kuchni.
W kuchni znalazła szklankę, sok i słomkę.

Ty także przygotuj te rzeczy. Nalej soku do szklanki i wypij przez słomkę. Gdy skończysz pić, dmuchaj przez słomkę do małej ilości wody.

W której szklance jest najwięcej soku? – Zaznacz dużym kółkiem; a w której najmniej? – Zaznacz
małym kółkiem.

Myszka postawiła na gazie czajnik pełen wody, ponieważ przyjaciele Myszki mieli ochotę na herbatę.

Po niedługim czasie czajnik zaczął cichutko syczeć – spróbuj syczeć jak najdłużej, ale
bardzo cichutko: sssssssss – 3 razy.

Później woda zaczęła gotować się gwałtowniej, a para syczała raz ciszej, a raz głośniej.

Naśladuj syczącą parę: ssssSSSSssssSSSSssss. W końcu czajnik zaczął syczeć z przerwami – zupełnie jakby miał czkawkę: sass sass sass sass – potrafisz tak? Brawo!

Wreszcie woda zagotowała się i można było zrobić herbatę. Myszka w prawej łapce trzymała
szklankę, a w lewej łyżeczkę. Dorysuj brakujące przedmioty.

A gdzie schowała się spodeczek? Na pewno jest
pod gazetą. Myszka miała zajęte łapki, więc
z całych sił zaczęła dmuchać pod gazetę, żeby
zobaczyć, czy spodeczek leży pod nią.

Ty też połóż na stole małą kartkę papieru i spróbuj dmuchać pod nią tak, żeby się
uniosła.

Pod gazetą narysuj spodeczek.

