
Dzień dobry, 

Witamy Dzieci i Rodziców w kolejny poranek. Zachęcamy do codziennych 
ćwiczeń. 

 

LIST DO BABCI (zabawa czeska, oprac. M. Bogdanowicz) 

[Dziecko siedzi zwrócone do nas plecami, masujemy jego plecy- „wygładzamy papier listowy”] 

Kochana babciu. [Piszemy palcem na plecach dziecka] 

KROPKA. [z wyczuciem naciskamy plecy w jednym miejscu] 

Piszę Ci, że [kontynuujemy pisanie] 

mamy w domu kotka. 

KROPKA. [znów stawiamy kropkę] 

Kotek chodzi, [kroczymy palcami] 

kotek skacze, [„skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach] 

kotek drapie, [delikatnie drapiemy dziecko po plecach] 

kotek chrapie. [opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie] 

Składamy list [krzyżujemy ręce dziecka] 

Naklejamy znaczek [dotykamy jego czoła wewnętrzną stroną dłoni] 

I zanosimy na pocztę [bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy z nim] 

 

W ZOO 

Najpierw nadchodzi słoń 

Idzie ciężkimi krokami 

dłonie na płasko, udają ciężkie kroki 

Biegnie koń 

dłonie uderzają lekko w rytmie galopu konia 



Australijski kangur skacze ogromnymi 

skokami po plecach 

dłonie luźne w nadgarstkach uderzają lekko, wykonują skok i lądują na plecach 

Łasica skrada się po łup 

opuszki palców delikatnie i lekko przebiegają po plecach 

Lwica lirze swoje małe 

płaską dłonią głaszczemy plecy w kierunku z góry do dołu 

Wąż przesuwa się w śród traw 

ręka wije się po plecach 

Ulubione zwierzę wygina się 

delikatnie głaszczemy plecy 

 

 

 

PLACEK 
Baba placek ugniatała, wyciskała, wałkowała   ( ugniatamy palcami wskazującymi, kciukami) 
raz na prawo, raz na lewo  (przesuwamy ręce po plecach w prawo i lewo) 
potem trochę w przód i w ty   ł(przesuwamy góra-dół) 
żeby placek dobry był.   (poklepujemy dłonią złożoną w łódeczkę) po plecach)  
Cicho... cicho... placek rośnie   ( skrobiemy palcami plecy) 
w ciepłym piecu u babuni.       (przytulamy dziecko Całymi ramionami) 
A gdy będzie upieczony każdy brzuszek zadowoli.      (głaszczemy kolistymi ruchami ) 



 

 

 

 

SPACER 

Wyruszamy w drogę 

uderzamy dłońmi płasko w uda, naśladując odgłosy 

Teraz trochę pobiegniemy 

szybciej uderzamy 

Wyprzedza nas jeździec na koniu 

wyklepujemy rytm galopującego konia 

Przechodzimy przez most 

bijemy się w pierś 

Na brzegu lasu widzimy sarenkę, 

skradamy się po cichutku, 

żeby jej nie spłoszyć 

czubkami palców dotykamy ud 

Zaczyna wiać wiatr, 

coraz silniejszy huragan 

wydmuchujemy powietrze, naśladujemy gwizd wiatru 

Sarenka ucieka 

wielkimi skokami 

uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę i ponownie uderzamy uda 

Wracamy pomału do domu, 

niektórzy są zmęczeni 



i wloką się na końcu, 

szorując nogami 

dłonie udają wolne kroki 

 

  

 


