




Połóż się na plecach.

Podnies nogi powoli do

góry,

chwyć pluszaka

 i delikatnie opuść nogi.

Zrób 10 wdechów i

wydechów nosem.

Połóż się na brzuchu,

wstań i podskocz....ile razy

jesteś w stanie to

wykonać? W jakim czasie

zrobisz 10 powtórzeń? 

Ułóż jak najwyższą wieżę

z klocków. Podczas

układania pamiętaj o....

Dmuchnij bańki nosem.
Wymiatamy językiem

podniebienie- od wałka

dziąsłowego w kierunku

gardła.



Czas trochę poskakać:

skacz wysoko jak wielka

piłka!

A teraz szybko ale nisko,

jak mała piłeczka.

Skacz na lewej nodze, a

później na prawej po

 10 razy.

Zamieniamy się w raczki i

chodzimy dookoła sali. A

czy umiesz przenieś coś

na brzuchy jak raczek?

Połóż się na brzuchu. Weź

do ręki piłkę lub pluszaka.

Podnieś ręce tak, aby

łokcie nie dotykały

podłogi o rzuć 10 razy do

celu.

Przysiady to to co

Gryziaki lubią najbardziej!

Damy rade zrobić 10...a

może 20?

Połóż książkę na głowie i

przejdź po linii,





Przenieś za pomocą

szczypców fasolki z

jednego pojemnika do

drugiego.

Odtwórz rytm klaszcząc.

Zegnij palce w pięść w

prawej ręce, a palce w

lewej wyprostuj. Ręce do

przodu. Teraz zrób na

odwrót- wykonuj te ruchy

na zmianę.

Przejedź palcem po

labiryncie.
Mocno zgniataj gniotka w

ręce.

Odrysuj swoją dłoń i

stwórz z niej stworka.





Zdmuchnij nosem

papierowe konfetti.

Zrób 5 wdechów i

wydechów tylko prawą

dziurka, w później lewą.

Odgadnij zapachy

wykorzystując tylko nos.

Wdech nosem- wydech

ustami. 
Zmuchnij nosem piórko.

Dmuchnij w chusteczkę,

jakbys chciał oczyścić nos.





Kląskaj bardzo powli.

Winda- przyklej język do

podniebienia i przy

szerokim uśmiechu

otwieraj i zamykaj buzię.

Uśmiechaj się szeroko i

przesyłam buziaki na

zmianę.

Nadymaj i wciągaj

policzki na zmianę.
Przy pomocy dłoni zrób 

z ust dziobaka.

Przy otwartej buzi

doptykaj raz wałka

dziąsłowego za górnymi

zębami, a raz dziąseł za

dolnymi.



Wciągnij wargi do buzi-

wyglądamy jakbyśmy nie

mieli zębów!

Przygryzaj gryzak zębami.

Zrób z języka koszyczek.

Mów bardzo wyraźnie i

głośno samogłoski.

Przy otwartej buzi

(szeroko, język na dole)

mów jak kosmita: ka-ka-

ke-ke

Maluj językiem po

podniebieniu malutkie

pętelki.




