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Witajcie Kochani. Mam nadzieję, że jesteście zdrowia święta upłynęły Wam w miłej i 

radosnej atmosferze. Udało Wam się zaskoczyć kogoś w Lany Poniedziałek? 

Dzisiejsze spotkanie zaczniemy od kilku ćwiczeń. Jesteście gotowi? To zaczynamy       

 

        

Część I                                                      

Do dzisiejszej zabawy będzie nam 

potrzebny kij od szczotki albo mopa. 

Zaczniemy jednak od rozgrzewki. 

Stańcie swobodnie, ręce wzdłuż ciała. 

Spróbujcie dotknąć uchem do ramienia. 

Pamiętajcie że to ucho zbliża się do 

ramienia a nie odwrotnie. Najpierw w jedną, a później w drugą stronę.  

Doskonale.   

Teraz broda dotyka do klatki piersiowej …….. i unosimy głowę do góry. Próbujemy spojrzeć za 

siebie. 

Skoro szyja rozgrzana, to przechodzimy do ramion. Unosimy je do góry i opuszczamy; 

najpierw pojedynczo, oba na raz, a teraz na zmianę raz lewe raz prawe. 

Szybki bieg w miejscu☺ 

Doskonale. Jesteście rozgrzani i gotowi do ćwiczeń z kijem           

1. Stańcie w lekkim rozkroku, chwyćcie kij obiema rękami (na szerokość barków) i 

powoli unoście go góry- nad głowę- i opuszczamy w dół do podłogi.  Powtórzcie to 

ćwiczenie 10 razy.  

2. Oprzyjcie kij jednym końcem o podłogę i podskakujcie dookoła niego (4 razy w prawą 

i 4 razy w lewą stronę).  

3. Połóżcie  kij na podłodze i spróbujcie po nim przejść stopa za stopą. Do przodu i do 

tyłu. Możecie też spróbować przejść z zamkniętymi oczami. 

4. Kij nadal leży na podłodze a Wy stańcie z prawej strony. Przeskakujcie obunóż raz na 

jedną raz na drugą stronę. 

5. Poproście rodzica, by potrzymał Wam kij na różnych wysokościach, a Wy 

przechodźcie pod nim i nad nim w różny sposób (na czworakach, przeczołgajcie się, 

przeskoczcie itp.) 



6. Weźcie teraz kij w obie ręce i przełóżcie przez niego nogi. Czy kij znalazł się za 

Waszymi plecami? Doskonale ☺ 

7. Połóżcie kij na podłodze, będzie wyznaczał linię, po jednej stronie połóż się Ty, po 

drugiej stronie – rodzeństwo lub rodzic (leżymy na brzuchu) i przerzucajcie do siebie  

piłkę lub maskotkę 

Brawo!!! 

Czas na odpoczynek. Połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy i spokojnie oddychajcie. 

Wdech noskiem, wydech ustami (podczas odpoczynku proponuję posłuchać tego utworu 

     ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c 

Część II       

Pamiętacie piosenkę o wiośnie, której wspólnie się uczyliśmy? Kto pamięta niech 

zaśpiewa, a kto zapomniał – ma szansę sobie przypomnieć.  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

Chciałabym wam teraz zaproponować zabawy muzyczne z Panią Elizą. Mam nadzieję, ze 

Wam się spodobają i przyłączycie się do wspólnego muzykowania. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRuWG_vB7K8 

                                       

Część III 

      Pokolorujcie obrazek zamieszczony poniżej       do zobaczenia (usłyszenia) jutro.  
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