
Dzień dobry zapraszamy do codziennego kącika wspólnych 
ćwiczeń. 

 

Głównym celem logorytmiki jest jednoczesne rozwijanie mowy, 
myślenia, słuchania, postrzegania i koordynacji ruchowej. Podczas 

ćwiczeń dziecko kształci wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo 
wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu. 

Podczas zabaw rytmicznych wykorzystuje się elementy 
gimnastyczne (usprawnianie całego ciała, koordynacja ruchowo-
przestrzenna, orientacja przestrzenna, lokalizacja) oraz elementy 
muzyczne, szczególnie rytmiczne (uczenie wrażliwości na muzykę, 

kształcenie słuchu muzycznego). 

 

 
Dziecko staje przodem do rodzica. Naśladuje pokazywane ruchy. Tadzio i 
Miłosz siedzą w siedziskach. Rodzic prowadzi ręce dziecka wypowiadając 
tekst(ewentualnie siedzą na kolanach u rodzica, plecami do niego) 

 

GIMNASTYKA 

Ręce do góry, nóżki prościutkie 

Tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie, 

Teraz ramiona w dół opuszczamy, i kilka razy tak powtarzamy. 

Teraz się każdy robi malutki, 

Tu proszę państwa są krasnoludki. 

Następnie na jednej nodze stajemy, 

Bo jak bociany chodzić umiemy. 

W górę wysoko piłeczki skaczą, 



Takie piłeczki – chyba coś znaczą. 

Powoli powietrze nosem wdychamy 

I delikatnie ustami wypuszczamy. 

 

 

 

 

SIAŁA BABA MAK 

Możemy maszerować razem z dzieckiem, trzymając je za ręce. Miłosz i 
Tadzio siedzą w wózkach(siedziskach. Rodzic siedzi naprzeciwko i trzyma 
go za skrzyżowane ręce. Wykonuje ruch „piłowania” – raz jedna reka, raz 
druga- na zmianę) 

 
a)  Siała baba mak 
b)  Nie wiedziała jak 
c)   A dziad wiedział, 
d)  Nie powiedział, 
e)   A to było tak, tak, tak i tak 
 
a)   Krok lewą noga, krok prawą nogą, lewą i lekkie przygięcie kolan – 
chodzimy w prawo. 
b)   Kroki do przodu – jak wyżej 
c) i d)   Bieg wokół własnej osi – osiem kroczków 
e)   Trzy kroki do tyłu, trzy do przodu. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=iY0qLrO05I0 



 

 

 KOŃ W CYRKU 

Przy akompaniamencie muzyki, dziecko kroczy unosząc wysoko kolana, 
podobnie jak koń w cyrku. Chodzi coraz szybciej, aż wreszcie biegnie. 
Następnie zwalnia i w końcu staje. 

Michał i Miłosz-siedzą na kolanach u rodzica, zwróceni twarzą w twarz. 

Rodzic naśladuje chód konia: unosząc na przemian wysoko kolana, udaje 
stęp konia, następnie kłus i potem galop. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwhZyDnx4IQ 

 

Przyjemnych ćwiczeń! 

 


