
Szanowni Państwo, 

 

po wierszykach - masażykach proponuję Państwu wierszyki z pokazywaniem. 

 

Bileciki 

 

Mam dwa bileciki - pokazujemy dwa palce, 

idę, więc do kina - maszerujemy, 

Lecz w drodze do kina - maszerujemy, 

cosik mnie wygina - wyginamy się 

To jest nowy taniec - ruszamy się na boki, 

małego pingwina - obracamy się starając się mieć złączone nogi; ręce przylegają do boków, 

dłonie odchylamy na boki rozpościerając palce. 

 

Części ciała 

 

Ręce do machania – podnosimy ręce do góry i machamy, 

nogi do skakania – skaczemy, 

palce do liczenia – podnosimy ręce na wysokość oczu i ruszamy palcami, 

a zęby do mycia – naśladujemy mycie zębów, 

Głowa do kiwania – kiwamy głową, 

uszy do słuchania – dotykamy uszu, 

oczy do mrugania – wskazujemy oczy i mrugamy, 

usta do śpiewania - uśmiechamy się i mówimy la la la. 

 

Gimnastyka I (dzieci pokazują po każdym wersie) 

Prawa noga – prawa noga wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

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

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana. 

 

 

 



Gimnastyka II (po każdym wersie dzieci wykonują polecenia z wierszyka) 

 

Gimnastyka, dobra sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę i w przód, i w bok, 

skłon do przodu, w górę skok. 

 

( dzieci obiema rękami pokazują wymieniane części ciała) 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, pięty, nos! 

 

Idzie do przedszkola mały przedszkolaczek 

 

Idzie do przedszkola - maszerujemy w miejscu, 

mały przedszkolaczek - kucamy, 

Minkę wesołą ma! - uśmiechamy się, 

Jest taki dzielny - maszerujemy i unosimy dumnie głowę do góry, 

nigdy nie płacze - wykonujemy gest zaprzeczenia, 

i taki wierszyk zna: - kłaniamy się, 

Idzie do przedszkola… - powtarzamy wierszyk w różnym tempie. 

 

Idziemy na polowanie 

 

Idziemy na polowanie! - tupiemy, 

Wysoka trawa: szu … - podnosimy ręce i kołyszemy nimi, 

Idziemy! - tupiemy, 

Niska trawa: szu … - pochylamy się i kołyszemy rękami, 

Idziemy! - tupiemy, 

Most! - bębnimy delikatnie piąstkami po klatce piersiowej, 

Idziemy! - tupiemy, 

Błoto! - uderzamy delikatnie dłońmi o policzki, 

Nagle: co to? 

Wilk? … Uciekamy! 

(w szybkim tempie powtarzamy od tyłu gesty: błoto – delikatnie uderzamy o policzki, most – bębnimy 

delikatnie piąstkami po klatce piersiowej, niska trawa – pochylamy się i kołyszemy rękami, wysoka 

trawa – podnosimy ręce i kołyszemy nimi ) 

 

 

 



Majtek 

 

Kto majtkiem na okręcie służy - naśladujemy mycie pokładu szczotką, 

Wesołe życie ma – uśmiechamy się szeroko, 

W dalekiej ciągle jest podróży - machamy na pożegnanie, 

I cały świat go zna - pokazujemy rękami kulę ziemską, 

Bo majtkiem na okręcie - pokazujemy rękami fale, 

Jest tylko chłopak zuch - pokazujemy siebie, 

Chłopak co pływa jak morska ryba - płyniemy jak ryba, 

Odważnie rusza w świat - biegniemy w miejscu, 

Na maszcie z bocianiego gniazda - wspinamy się na maszt, 

Odważnie patrzy w dal - osłaniamy oczy daszkiem z dłoni i rozglądamy się, 

Podoba mu się taka jazda - bierzemy się pod boki, 

Pośród spienionych fal - naśladujemy ruch fal rękami. 

 

Życzę udanej zabawy! 

Dorota Tokarska 

 


