
TEMAT TYGODNIA: BAJKI i BAŚNIE 

Dzień 1     W ŚWIECIE BAJEK 

„Królewna Śnieżka” - słuchanie baśni opowiadanej/czytanej przez dorosłego. 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sniezka.pdf 

- Zwrócenie uwagi, że wygląd nie jest najważniejszy w życiu i że nie należy chwalić się 

bogactwem. 

 

Zabawy ruchowe: 
 

„Pajace” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci naśladują podskoki pajaca. 
 
„Wiatraczki” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci obracają się wokół 
własnej osi, na jedno klaśnięcie zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa klaśnięcia 
stają na dwóch nogach na baczność. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphk
oM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0 
 

 

„Szukamy skarbu” – zabawa dydaktyczna, stosowanie pojęć: na prawo od, na lewo od, 

daleko, dalej, najdalej, mierzenie krokami stopa za stopą. 

W mieszkaniu, w różnych miejscach schowaj jakiś przedmiot. Może to być rzecz znana dziecku lub 
nowa, atrakcyjna – coś słodkiego albo drobny prezent. Polecenia, jakie wydasz dziecku, powinny 
zależeć od jego wieku. Trzy-, czterolatkowi powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę stołu, omiń 
go, poszukaj na dole....” Natomiast z pięcio-, sześciolatkiem możesz ćwiczyć znajomość prawej i 
lewej strony. Jeśli dziecko się myli, możesz zawiązać mu na prawej rączce wstążeczkę albo zrobić 
na prawym nadgarstku kropkę mazakiem. Jeśli zapomni, która to prawa strona, wystarczy, że 
spojrzy, która ręka jest oznaczona. Większość pięciolatków liczy do dziesięciu. Polecenia możesz 
więc wydawać, podając liczbę kroków, które dziecko ma do przejścia. 
Co to daje? 
Ta zabawa rozwija spostrzegawczość, orientację w przestrzeni i koordynację słuchowo-ruchową. 
Pobudza wyobraźnię.  
 

„Baje, bajki, bajeczki...” - słuchanie wiersza Joanny Myślińskiej.  
Baje, bajki, bajeczki 
zniknęły z mojej książeczki. 
Nie ma ich i tam i tu, 
choć nadeszła pora snu. 
W hamaku śpi gdzieś Śpiąca Królewna, 
za wieszak służy Pinokio z drewna, 
Wilk, co zjadł w bajce małe koźlęta 
teraz ogonem tuli pisklęta... 
Baje, bajki, bajeczki 
wracajcie do mej książeczki. 
Zanim doliczę do stu, 
bo bez was smutno mi tu. 
Co ten Kot w Butach robi w mej szafie, 
tego zrozumieć wciąż nie potrafię, 
i nie wiem czemu, tak po kryjomu, 
postacie z bajek uciekły z domu. 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sniezka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0


Baje, bajki, bajeczki 
wróćcie już do mej książeczki, 
ukołyszcie mnie do snu 
bo bez was smutno mi tu. 
 

Rozmowa na temat bajek występujących w wierszu. 
 
 
„Jaka to bajka?”- zagadki o bajkach, które dzieci znają i lubią. 

1. Rozpoznawanie bajek na podstawie usłyszanego fragmentu. Dzieci słuchają bardzo 
krótkie fragmenty znanych bajek: 
 
Czerwony Kapturek - Była sobie raz mała słodka dzieweczka, którą każdy pokochał, kto ją 
tylko zobaczył, a najbardziej kochała ją babcia, która nie wiedziała wprost, co jeszcze jej dać. 
Pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu, a ponieważ bardzo ładnie jej 
leżał, nie chciała nosić niczego innego. 

 
        Śpiąca Królewna -  Różyczka patrzyła zafascynowana na nieznane urządzenie. 

Interesowało ją     zwłaszcza wrzeciono. Wzięła je do ręki... ukłuła się w mały palec i zasnęła. 
Razem z nią zasnął cały dwór: ludzie, zwierzęta, ptaki, a nawet ogień na palenisku. Wokół 
uśpionego zamku wyrósł wysoki mur z krzaków dzikiej róży. Ludzie opowiadali sobie, że za 
tym kolczastym ogrodzeniem śpi cudna królewna. Wieść rozchodziła się po świecie. 
Przybywali królewicze z dalekich stron i próbowali przedrzeć się do zamku, ale ich wysiłki 
były daremne. 
 

Jaś i Małgosia - Dzieci błądziły w lesie przez trzy dni. Na trzeci dzień, idąc za głosem ptaka, 
który ładnie śpiewał, ujrzały w lesie dom. Okazało się, że dom zbudowany jest z chleba, dach 
ma z ciastek, a okna z cukru. Zaczęły go jeść, ponieważ były głodne. Wtedy z domku wyszła 
stara kobieta, która uprzejmie zaprosiła dzieci do środka. Kiedy dzieci weszły, okazało się, że 
miła staruszka jest czarownicą, która zwabia ludzi do swojego domu, a potem ich pożera.  
 

 Kot w butach - Stary młynarz przed śmiercią dzieli swój majątek między trzech synów. 

Najmłodszy dostaje tylko kota. Dziwi się, gdy spostrzega, że kot przemawia ludzkim głosem i 
obiecuje, że jeśli jego życie zostanie oszczędzone, pomoże młodzieńcowi się wzbogacić. W 
zamian prosi o buty oraz worek. Młynarczyk jest zdziwiony i pełen niedowierzania, ale 
przystaje na propozycję. 
 
 Calineczka — Cóż to za prześliczny kwiat! — rzekła kobieta i tak była zachwycona, że 
całowała złote i czerwone płatki. W tej samej chwili jednak kwiat z wielkim łoskotem otworzył 
się i w środku, na zielonym dnie kielicha, gdzie zwykle mieści się słupek kwiatowy, stała 

sobie prześliczna mała dziewczynka.  
Dzieci mają powiedzieć jaki jest tytuł bajki. 
 

Odgadywanie z jakiej bajki pochodzi przedmiot. 
Dziecko siedzi przy stole, na środku którego stoi „zaczarowane” pudełko, w którym ukryły 
się bajki. Dziecko za pomocą dotyku odgaduje co to jest za przedmiot, wyjmuje i mówi, z 
jakiej bajki pochodzi przedmiot.  
czapeczka –          Czerwony Kapturek,  
groch –                  Królewna na ziarnku grochu, 
mały pantofelek – Kopciuszek, 
lusterko –             Śpiąca Królewna 
but –                      Kot w butach, 
koszyczek –          Czerwony Kapturek 
lampa –                 Lampa Alladyna, 
zapałki –               Dziewczynka z zapałkami. 
(w razie braku potrzebnych przedmiotów można poratować się kartonikami z obrazkami) 

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101640-ogien


 

   
 

Rozwiązywanie zagadek słownych Iwony Mojsak i Joanny Myślińskiej. 
1. Ta na wpół - panna i na wpół – rybka na lądzie tańczy, w wodzie jest szybka. 

 (Mała Syrenka) 
2. Chłopiec - kukiełka, z drewnianym nosem, który się martwi Dżepetta losem.  

(Pinokio) 
3. Piękna królewna, co w lesie mieszka wraz z krasnalami to przecież...  

  (Śnieżka) 
4. Dostał kapelusz ten kot zuchwały i piękne buty, lecz nie sandały.    

(Kot w butach) 
     5. Choć nie była śpiochem wcale, sto lat spała doskonale.  
  (Śpiąca królewna) 
     6. W jakiej to bajce, czy ktoś to wie, dziewczę w czerwieni wciąż chodzić chce?                        
(Czerwony Kapturek) 
     7. W której bajeczce, zgadnijcie dzieci, ozdobny dywan po niebie leci?  
    (Latający dywan) 
     8. Panna ta mieszka na dnie orzeszka, lecz choć tak mała, śliczna jest cała. 
 (Calineczka) 
     9. W lesie dzieci się zgubiły i polankę zobaczyły, gdzie z piernika stała chatka. Czy zbyt trudna to 
zagadka? 
 (Jaś i Małgosia) 
    10. W jednej z mych baśni, w lodowym kraju, dziewczę wołało: Gdzie jesteś, Kaju? a Biała Pani 
w śnieżnej zamieci rozdzielić chciała na zawsze dzieci.  
 (Królowa Śniegu) 
 

 
„Bajki, bajeczki” –kolorowanie obrazka z ulubionej bajki.  
 
„Moja kukiełka” - wykonanie kukiełki lub pacynki.  
Pomoce: różnorodne materiały papiernicze, tekstylne, drewniane łyżki, gałązki, itp.  



 
„Taniec z kukiełką lub pacynką” – zabawa ruchowa z muzyką i rekwizytem.  
Dzieci tańczą z wykonanym rekwizytem (kukiełka lub pacynka) do dowolnej muzyki.  
 
 
 
 
 

Dzień 2     CZERWONY KAPTUREK 
 
 
„Bohaterowie bajek” - nazywanie postaci ze znanych dzieciom bajek (str. 10) 
 

  https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT 
 

„Wesołe figury” - zabawa dydaktyczna.• Utrwalenie nazw i kształtów figur 
geometrycznych. 
Pomoce: płaskie tekturowe figury geometryczne (wycinamy np. z pudełka po butach koło, 
kwadrat, prostokąt, trójkąt – figury mogą mieć różną wielkość, np. koło małe, duże, średnie; 
trójkąt mały, duży, średni, itd.)) 
Dziecko trzyma ręce z tyłu (splecione za plecami). Dorosły wkłada  w ręce dziecka jedną z 
figur – zadaniem dziecka jest odgadną po kształcie, jaka to figura i podać jej nazwę. 
Prawidłowa odpowiedź = 1 punkt. Zamiana ról – teraz zgaduje dorosły. 
 

Zabawy ruchowe: 
 

„Pajace” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci naśladują podskoki pajaca. 
„Wiatraczki” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci obracają się wokół 
własnej osi, na jedno klaśnięcie zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa klaśnięcia 
stają na dwóch nogach na baczność. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphk
oM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0 
 

„Jaka to bajka?” – rozwiązanie zagadki. 
Pokaz rekwizytów: czerwona czapeczka, koszyk, opaska dla wilka, czepek, koc, krzesełko, 
strzelba, odgadnięcie tytułu bajki. 

          

 
 

„Czerwony Kapturek” – słuchanie bajki opowiadanej/czytanej przez dorosłego.  
 
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/czerwony-kapturek.pdf 
 

https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/czerwony-kapturek.pdf


 

„Czerwony Kapturek” – przedstawianie fragmentów bajki przez dziecko i rodzica. 
 Na kartkach piszemy, jaki fragment bajki przedstawiamy. 
• Pożegnanie z mamą. 
• Spotkanie w lesie z wilkiem. 
• Wilk w domu babci. 
• Czerwony Kapturek w domu babci. 
• Spotkanie z leśniczym 

 

„Mój ulubiony bohater” –malowanie farbą plakatową na temat swojej ulubionej bajki. 
 

„Latający dywan ” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń oddechowych. 
Dziecko otrzymuje serwetkę/chusteczkę higieniczną. Dmuchając na nią, ma za zadanie jak 
najdłużej utrzymać ją w powietrzu. 
 

„Gdzie mieszka babcia?” - szukanie w labiryncie drogi do domku babci. (str. 11) 
 

  https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT 
 
„Nieznajomy” – wysłuchanie piosenki 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Postaci do pary” – zabawa dydaktyczna.  
Dziecko dobiera obrazki przedstawiające postaci bajkowe do pary,  
np: Czerwony Kapturek i wilk, wilk i koźlątko, Kopciuszek i Książę, itd. 
 
 
 
 
 

                      

https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU


 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień 3        BRZYDKIE KACZĄTKO 
 
 
„Brzydkie kaczątko” – wysłuchanie baśni  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uouJAtf2rAI 
 
Zabawy ruchowe: 
 

„Pajace” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci naśladują podskoki pajaca. 
„Wiatraczki” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci obracają się wokół 
własnej osi, na jedno klaśnięcie zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa klaśnięcia 
stają na dwóch nogach na baczność. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphk
oM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0 
 
 
 
 

„Brzydkie kaczątko” - układanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej.  
(str. 14). 

  https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT 
 
„Bawimy się w ilustratorów” – rysowanie kolejnych obrazków do książki „Brzydkie ka-
czątko”. 

           Dziecko otrzymuje 3 kartki A4 złożone na pół, z których ma być zrobiona książeczka.        
Okładkę przygotowuje dziecko z pomocą rodzica: z tytułem bajki oraz ilustratorem..... (imię  

           i nazwisko dziecka). 
           Zachęćcie dziecko do opowiedzenia treści stworzonej przez siebie książeczki. 

 
          Gimnastyka dla smyka  
 
           https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 
 
 
 

„Bajki” – słuchanie wybranych wierszy Joanny Myślińskiej dotyczących bajek. 
 
„Bajkowa piosenka” - Joanna Myślińska 
 
My, dzieci, mamy po kilka lat 
i swój wspaniały bajkowy świat, 
dlatego kiedy za oknem pada, 
deszcz zaraz bajkę nam opowiada. 
W bajce z Uszatkiem to my po łące  

https://www.youtube.com/watch?v=uouJAtf2rAI
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://drive.google.com/open?id=19D-T9MbMn2oxhFhqiQEm17r9K0v7A_iT
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


skaczemy sobie tak jak zające. 
Hop- hop wesoło Uszatek gra, 
a nasza bajka wciąż trwa i trwa. 
My, dzieci, mamy po kilka lat 
i swój wspaniały bajkowy świat, 
dlatego kiedy za oknem plucha, 
dziecko nie płacze, lecz bajek słucha. 
Lubimy zwłaszcza bajki smerfowe, 
które są słodkie i jagodowe. 
Tra–la- la pięknie Harmoniusz gra 
póki ta nasza bajeczka trwa. 
My, dzieci, mamy po kilka lat 
i swój wspaniały bajkowy świat, 
a że bajeczek znamy tysiące, 
świat nasz jest ciepły, jasny jak słońce 
 
„Królewna Śnieżka” - Joanna Myślińska 
W leśnej chatce na wzgórzu mieszka piękna dziewczyna, Królewna Śnieżka, a razem z nią 
siedmiu krasnali i wszyscy tacy zupełnie mali. 
Uważaj Śnieżko, bo zła królowa w swej dłoni jabłko zatrute chowa, jak je spróbujesz, moja 
królewno, to w sen zapadniesz, i to na pewno. 
  
„Jaś i Małgosia” - Joanna Myślińska 
 
Leśną drogą biegną dzieci, 
 a na niebie księżyc świeci 
 i mrok jest już bardzo duży, 
 co niedobrze dzieciom wróży. 
Nagle! Co to? - Chatka słodka! 
Wchodzą dzieci więc do środka, 
Zajadają, ile mogą, 
a ktoś patrzy na to srogo. 
Kuląc chude swe ramiona, 
Baba Jaga łka zmartwiona: 
Domek taki piękny miałam, 
piekłam go i lukrowałam. 
Dzieciom przykro się zrobiło: 
Chcemy, by ci było miło, 
więc ci domek naprawimy, 
dziury lukrem wypełnimy 
Baba Jaga się wzruszyła, 
ale dzieci uprzedziła: 
Gdy raz jeszcze to się zdarzy 
to zamienię was w ciastkarzy. 
  
„Pinokio” - Joanna Myślińska 
 
Czy to ładnie tak kłamać, 
oszukiwać i łgać 
czyżbyś chciał być pajacem, 
zamiast chłopcem się stać? 
Sam już nie wiem na pewno, 
czyś ty chłopiec, czy drewno, 
gdy tak psocisz, tak psocisz za stu 
i pozbawiasz, pozbawiasz nas snu. 
Kiedy mówisz nieprawdę, 



długi rośnie ci nos 
i zostajesz kukiełką 
taki czeka cię los. 
Sam już nie wiem na pewno, 
czyś ty chłopiec, czy drewno, 
gdy tak psocisz, tak psocisz za stu 
i pozbawiasz, pozbawiasz nas snu. 
 
Zabawa ruchowa inscenizowana 

 

Powtarzamy wierszyk i wykonujemy ruchy zawarte w tekście. 
 
Prawa rączka, lewa rączka,               (wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą) 
Sprawdźmy czoło czy gorączka         (dotykamy dłońmi czoła) 
Oko prawe, oko lewe,                         (paluszkiem prawej rączki wskazujemy raz prawe raz                  

lewe oko) 
Spójrz na Krzysia, spójrz na Ewę,       (patrzymy wzrokiem w prawą stronę, a potem w lewą) 
Prawa nóżka, lewa nóżka                   (wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nóżkę) 
Chęć skakania ma jak kózka,             (podskakujemy w miejscu jak kózki) 
Z przodu brzuszek, z tyłu pupa          (dłońmi dotykamy brzuszka, a potem pupy) 
Trochę wyżej plecki mamy                 (ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć dłońmi 

łopatek) 
Rączki w bok wyciągamy, 
I w wiatraczki się zmieniamy              (wyciągamy ramiona w bok i kręcimy się    dookoła własnej 

osi naśladując wiatraczki). 
 
 
 

Ćwiczenia koncentracji, uwagi, motoryki małej 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=238360310681978 
 
 
 
 
 
 

Dzień 4  ZABAWA W TEATR 
 

 
„Szlaczki” – rysowanie ołówkiem wzorów literopodobnych.  
 Ćwiczenia grafomotoryczne.• Przygotowanie dzieci do nauki pisania.  (str. 53) 
https://drive.google.com/file/d/1FI1BPnS1s6HV_l2dqnJrkb1QoGckPVx9/view 
 

„Uczuciowe domino” – zabawa twórcza”.  
          Dziecko i rodzic siedzą naprzeciw siebie, dziecko pokazuje minkę do rodzica, który 

odtwarza pokazaną minę. Następnie wymyśla swoją minę i pokazuje dziecku. Zabawa 
trwa aż uczestnicy wymyślą wszystkie znane sobie minki. Rodzic pokazuje dziecku 
obrazki z emocjami celem zainspirowania dziecka do wymyślania i nazywania 
wymyślonej mimiki twarzy, np. radość, smutek, gniew, złość zdziwienie itd. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=238360310681978
https://drive.google.com/file/d/1FI1BPnS1s6HV_l2dqnJrkb1QoGckPVx9/view


 
 
 
 
 
Zabawy ruchowe: 
 

„Pajace” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci naśladują podskoki pajaca. 
„Wiatraczki” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci obracają się wokół 
własnej osi, na jedno klaśnięcie zatrzymują się i stają na jednej nodze, na dwa klaśnięcia 
stają na dwóch nogach na baczność. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphk
oM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR0znYeQmtUoVuIfLphkoM11Jj2zL6wPtIe1asLly39VODWcb5uFjE4Efl0


 
 

Pacynkowy teatr” – zabawa teatralna.  
Proponujemy państwu wspólną z dzieckiem wyprawę w świat bajek i baśni – poproście dziecko, aby 

narysowało na kartkach (dobrze byłoby wykorzystać sztywny papier) postaci z ulubionej bajki 
(możecie również brać w tym udział). Wycięte „pacynki’ przymocowujemy taśmą klejącą do 
patyków od szaszłyków lub plastikowych rurek do napojów. 

Dzieci (z udziałem zaproszonych rodziców) improwizują sztukę teatralną z wykorzystaniem 
pacynek. Wchodzą w role różnych postaci, udzielają głosu, naśladują odgłosy wydawane 
przez postacie. 

• Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. 
• Rozwijanie twórczości słownej. 
• Nabywanie umiejętności aktorskich 

 
Ćwiczenia matematyczne 
   
Zabawy z cyfrą osiem (str.36 i 37) 
 
https://drive.google.com/file/d/1FFyDFT2iU9LcHij5Uo7-UTrzogpcSs3p/view 
 

Gimnastyka na do widzenia  

 
Prawa noga, wypad w przód, 
a rękoma zawiąż but. 
Powrót, przysiad, dwa podskoki, 
w miejscu bieg i skłon głęboki. 
Wymach rąk w tył i do przodu 
Już rannego nie czuć chłodu. 

Dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka/piosenki. 

 
Prawa noga                           – noga prawa 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 skłon 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. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FFyDFT2iU9LcHij5Uo7-UTrzogpcSs3p/view

