
Cecylia ma cebulę.
Cena cebuli.
Cynamon smakuje Cecyli.

Pokoloruj Gryzia pilnując buzi i
języka,.

Cebula na widelcu.
Celina cmoka.
Koc jest mocno czerwony.

Zrób 10 pajacyków, 10 przysiadów i stań
na jednej nodze- pilnuj języka.

Słodki kucyk Cecylii.
Celina ma cegłę i cymbałki.
Czy chcesz cynamon?

Kląskaj bardzo powoli 10 razy, za
każdym razem jak spotkasz mamę.

Co to? To koc, cegła, cymbałki, cytryna,
cynamon, Cecylia, kocur, widelec, makowiec,
plecak i motocykl.

Ulep z plasteliny Gryzia i Gryzię-
oddychaj nosem.

GRYZIOWE wyzwania



ACZA, OCZO, UCZU, ECZE
YCZ, ECZ, OCZ, UCZ,
MACZ, MECZ, MOCZ, MUCZ.
TACZA, TOCZO, TUCZU, TECZE, TYCZY

Pokoloruj Gryzia pilnując buzi i języka.

CZEKA, CZAPLA, CZUBEK, CZAJNIK, CZOŁO,
CZEPEK

Zrób 10 pajacyków, 10 przysiadów i stań
na jednej nodze- pilnuj języka,

MAMA CZEKA.
KACZKA CZŁAPIE.
CZAPLA MA CZUBEK
NA CZOLE JEST CZEPEK.

UTRZYMAJ KOBRĘ PODCZAS CHODZENIA
JAK RACZEK

CZY TO KACZKA?
CZY TO CZAPLA?
CZY TO CZOŁO?
CZY TO CZŁOWIEK?

Ulep z plasteliny Gryzia i Gryzię-
oddychaj nosem.

GRYZIOWE wyzwania



 
 

Pokoloruj Gryzia 
pilnując buzi i języka.

 
 

Zrób 10 pajacyków, 10
przysiadów i stań na jednej

nodze- pilnuj języka,
 
 
 
 

Utrzymaj kobrę podczas
chodzenia jak raczek

 
  
 

Ulep z plasteliny Gryzia i
Gryzię- oddychaj nosem.

 
 

GRYZIOWE wyzwania

 
 

Połóż się na plecach, Gryzia
połóż na brzuchu i oddychaj

powoli- tak aby Gryź się
uniósł na brzuchu.

 
 

Powtarzaj za Gryziem.
 
 

 
 

Utrzymaj kobrę podczas
skakania obunóż.

 
 

 
Kląskaj powoli 10 razy.

 
 



 
 

Zrób z języka koszyczek i
unoś go do góry i na dół.

 
 
 
 
 

 
 

Znajdź 5 rzeczy, które
możemy powąchać.

Powąchaj je pamiętając o
nosie!

 
 
 
 

Gryzio ta straszny
bałaganiarz! Pomóż mi w
sprzątaniu- zamiatamy

podniebienie.
 
 

GRYZIOWE wyzwania

 
 

Połóż się na plecach, Gryzia
połóż na brzuchu i oddychaj

powoli- tak aby Gryź się
uniósł na brzuchu.

 
Połóż się na plecach- nogi i ręce
prosto. Teraz nogi podnieś do

góry, złap Gryzia między stopy i
delikatnie opuść go na podłogę-

nogi proste!
 
  
 

Nakarm Gryzia ciasteczkami
z głoską....

 
 

 
Czas na to co Gryzie lubią

najbardziej, czyli gryzienie! 
 
 

 
 

Połóż Gryzia na głowie i
przejdź po pokoju dookoła

dwa razy- powtarzaj
podczas tego....





NARYSUJ swojego GRYZIA

1 2

3 4

5 6
























