
 

Zapraszamy na 

gimnastykę, dziś 

wersja z 

rymowankami!! 

 

ŻEBY ZDROWYM BYĆ NA DUCHU , 

DBAJ BY CIAŁO BYŁO W RUCHU! 

 

Rodzice, przeczytajcie dzieciom rymowanki a dzieci niech 

wykonują wskazane ćwiczenia 

 

Powodzenia! 

 

,,Gimnastyka” 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę; 

wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę; 

i rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta; 

powrót – powrót do pozycji zasadniczej; 

przysiad – przysiad z wyciągniętymi w przód rękoma; 

dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu; 

w miejscu bieg – bieg w miejscu; 

i skłon głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg; 

wymach rąk w tył – wysunięcie rąk w tył; 

do przodu – wysunięcie rąk do przodu; 

już rannego nie czuć chłodu – przybranie pozycji zasadniczej. 

 



„Wróbel tu i tam” 

 

Wróbel tu, wróbel tam - /dz: wskazują ręką na lewo i na prawo/ 

Skaczą śmiesznie hopsasa. /wykonują trzy podskoki obunóż w miejscu/ 

Kroczek w prawo, kroczek w lewo, /wykonują krok w prawą, a następnie w lewą stronę/ 

Obskakują grube drzewo. /poruszają się drobnymi kroczkami wokół własnej osi/ 

Dziobem w ziemię postukują /w przysiadzie stukają zgiętym palcem wskazującym o podłogę/ 

I skrzydełka swe prostują. /przyjmują pozycję stojącą, wyciągają ramiona na boki/. 

 

„Robię to, co mówię” 

Zrób do przodu cztery kroki, 

I rozejrzyj się na boki. 

Tupnij nogą raz i dwa, 

Ta zabawa nadal trwa. 

Teraz w lewo jeden krok, 

Przysiad i do góry skok. 

Zrób do tyłu kroków trzy, 

By koledze otrzeć łzy. 

Klaśnij w ręce razy pięć, 

Na klaskanie też nasz chęć. 

Teraz obróć się dokoła 

I hurraaa! Zawołaj. 

 

 

Pamiętajcie! 

Zdrowe odżywianie ważna rzecz 

warzywa - tak, słodkości - precz! 

 

Uff pewnie jesteście zmęczeni?...odpocznijcie 

przed Wami kolejne zadanie… 

 
 



Doświadczenia z jajkiem 

– zabawy badawcze.  

 
 
 
 

Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. 

 

Będzie Wam potrzebne:  plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie 

szklanki, talerzyk. 

 

Rodzic układa w pojemniku wyłożonym np. ligniną surowe jajko i ugotowane jajko. Dziecko 

dotyka kolejno jajek, potrząsają nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazuje 

różnice. Rodzic wprowadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje 

to, które kręciło się szybciej. Zastanawiają się nad przyczyną.  

 

(Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że 

ma płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to 

szybkie poruszanie się jajka). 

Gumowe jajko 

Będzie Wam potrzebne:  ocet spirytusowy, jajko, szklanka 

Nalewamy do szklanki octu spirytusowego i umieszczamy w niej surowe jajko. 10 godzin 

później skorupka jest rozpuszczona, a jajko podtrzymuje membrana. Można je delikatnie 

ściskać.  

Niestety po doświadczeniu jajko nie nadaje się już do spożycia. 

Świecące gumowe jajko 

Będzie Wam potrzebne:  jajko z doświadczenia wyżej, latarka, bibuła 

Jak wyżej, tylko bawimy się w małego przyrodnika – potrzebna jest mała żarówka, z jakiejś 

zabawki albo zwykła latarka (warto w tym przypadku nałożyć na nią kolorową bibułę) – 

podświetlamy gumowe jajko by zaobserwować jak wygląda w środku. 

Więcej eksperymentów tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 
Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas!!! Do zobaczenia☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w

