
Gimnastyka języka 4. 

Dzieci naśladują dźwięki adekwatnie do tekstu odtwarzanej piosenki i wy

konują następujące ruchy: 

CD prezentują swoje zaciśnięte zęby; 

(D wysuwają język, jak najdalej potrafią; 

Q) kierują język ku lewemu, a następnie ku prawemu kącikowi ust; 

CD wysuwają język i poruszają nim w górę i w dół; 

0 cofają język, a następnie ponownie go wysuwają; 

CD głośno mówią: aaa!, szeroko otwierając przy tym usta. 

Pokaż teraz wszystkie zęby. CD 

Jak najdalej wysuń język. CD 

Język w lewo, język w prawo, CD 

teraz nim pomachaj żwawo.© 

Schowaj i wysuń go raz-dwa.® 

A na końcu powiedz: Aaa! © 



2. Gimnastyka 

Dzieci - w ustawieniu kołowym lub swobodnym - wykonują wskazane ćwi
czenia do rytmu piosenki śpiewanej w coraz szybszym tempie. Kolejno : 
klaszczą, tupią, podskakują i kucają . 

Zaklaszczemy, zatupiemy, 

podskoczymy, przykucniemy, 

teraz wszystko powtórzymy, 

tylko nieco przyspieszymy! /4x 

Zaklaszczemy, zatupiemy, 

podskoczymy, przykucniemy, 

teraz szybko usiądziemy 

i przez chwilę odpoczniemy. 



16. Zabawa rąk 

• Dzieci - ustawione w półkolu - wykonuJ· h ą ruc y zgodn· , . 
w coraz szybszym tempie ie z tresc1ą piosenki śp·,ew . · an~ 

Teraz będzie rąk zabawa: 

w górę lewa, 
, 

w gorę prawa, 

na dół prawa, 

na dół lewa. 

Teraz szybciej to zaśpiewam! 

W ostatnim powtórzeniu 

końcówka piosenki ulega zmianie: 

Lecz ja dłużej już nie śpiewam! 

• Dzieci w ustawieniu kołowym (jeżeli można zachować odpowiedni odstęp między 
uczestnikami zabawy) lub swobodnym wykonują ruchy adekwatnie do tekstu wier-

szyka : 

Prawą nogę przesuń w prawo, 
lewą nogę przesuń w lewo, 
obie ręce podnieś w górę 
i już szumi wielkie drzewo! 
Szsz ! Szsz ! 

Prawą rękę skieruj w prawo, 
lewą rękę skieruj w lewo, 
~ górę i w dót nimi ruszaj 
1 Już jesteś piękną mewą! 
Skwir! Skwir! 



1s. Czekolada 

Każde dziecko znajduje w sali swobodne miejsce. Kładzie się na plecach, 
przyjmuje taką pozycję, by byto mu jak najwygodniej. Zamyka oczy, swo
bodnie oddycha - robi to coraz wolniej, wyobrażając sobie, że jest czekola
dą, która się topi i rozpływa . 

Czekolada się na plaży położyła, 

wszystkie kostki na słoneczko wystawiła. 

Oddychała spokojnie, oczy zamknęła 

i płynęła, i płynęła, i płynęła, 

i płynęła, 

i płynęła, 

i płynęła ... /2x 

Aż powolutku się cała rozpłynęła, 

rozpłynęła, rozpłynęła ... 
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