
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

Pogaduszki dłoni – zabawa w parach. 

 Rodzic i dziecko siadają na przeciwko siebie( albo rodzic siedzi za dzieckiem, pomagając mu 
wykonywać poniższe zadania). 

 Obie osoby pocierają jedną ręką o drugą, wykonując ruch jak podczas mycia. Następnie udają, że 
ugniatają ciasto, potem przystawiają wewnętrzne krawędzie dłoni do siebie i pocierają nimi, aż staną 
się gorące. Następnym krokiem jest rozstawienie palców i zakrzywienie ich jak pazurów, wkładając 
całą siłę w ściśnięcie dłoni w pięści. Pierwszą część ćwiczenia uczestnicy wykonują równocześnie, w 
drugiej części jedno z nich kładzie się na plecach, druga osoba kuca obok na wysokości 
przedramienia. Łagodnie unosi w górę każdą rękę po kolei i masuje z delikatnym uciskiem palec po 
palcu od czubka, aż po jego nasadę, następnie powierzchnię dłoni, a na końcu nadgarstek. To samo 
wykonuje masując drugą dłoń. 

 

 

 

 



1. “ ODKURZACZ” 

Szuru- szu, szuru- szu 

pan odkurzacz poszedł w ruch    \ przesuwamy dłoń swobodnym ruchem 

Jeździ w koło po podłodze,                       po ciele dziecka\ 

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru- szu, szuru- szu 

wjeżdża wszędzie w zakamarki          \ wsuwamy dłoń pod pachę, za kołnierz 

czyści też najmniejsze szparki.                             we włosy itp. 

Wszystkie brudy migiem wciąga             \ naśladujemy palcami \ lekko szczypiąc\ 

i dokładnie pokój sprząta.                                      zbieranie okruszków 

Kiedy skończy – zobaczycie-                   \głaszczemy po ciele, głowie\ 

cały pokój zacznie lśnić,              \ przytulamy swoją głowę do głowy 

                                                                         dziecka  

a odkurzacz w ciemnym kącie                               i głaszczemy je po głowie\ 

o sprzątaniu będzie lśnić. 
 

 

 

 

 

 

 “ List do Cioci Halinki” 

(dziecko siedzi do nas tyłem) 

“ Do Cioci Halinki! \piszemy palcem po plecach dziecka, 



posyłam Ci malinki. kończymy dużym wykrzyknikiem\ 

Malinki kłują, \lekko kłujemy palcami\ 

drapią, \drapiemy\ 

spadają, \przesuwamy dłonie z góry na dół\ 

i się rozgniatają. \naciskamy dłońmi\ 

Pakujemy malinki do pudełka, \krzyżujemy ręce i nogi dziecka\ 

naklejamy taśmę, \przesuwamy kilka razy po plecach\ 

znaczek, \dotykamy czoła płasko ułożoną dłonią\ 

przybijamy pieczątkę \lekko stukamy pięścią w czubek głowy\ 

i........ wysyłamy. \popychamy dziecko na bok, aż się 

 przewróci, troskliwie je asekurując\ 

 

 

 

Życzymy udanej zabawy! 

 


