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1. „SPRĘŻYNKI” (stojąc na palcach lekko „sprężynujemy” i wymawiamy rymowankę.) 

Na wysokiej górze rosło drzewo duże, 
nazywało się APLI  PAPLI  BLITE  BLAU. 
A kto tego nie wypowie ten będzie spał. 
* Pajacyki i wymowa – robimy „pajacyki”  i wymawiamy rymowankę. 

2. CZYTANIE – LEŻĄC NA BRZUCHU 

Tekst – wybrany 

3. CZYTANIE SIEDZĄC NA PODŁODZE – OPIERAJĄC SIĘ PLECAMI O ŚCIANĘ 

Tekst wybrany 

  

MASAŻ PALCÓW NOGI 

*  Masaż dużego palca od nogi i wymowa rymowanki: 

Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek 
A na tym stoliczku,  pleciony koszyczek. 
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek 
A na tym robaczku,  zielony kubraczek. 

*  Masaż kolejnego palca od nogi i wymowa rymowanki: 

Leci dymek przez kominek, 
A tuż za nim drugi dymek, 
A za drugim trzeci dymek, 
Lecą wszystkie przez kominek. 

* Masaż stóp i wymowa rymowanki: 
Ojejku jejku zabrakło mi olejku.  (2x) 



MASAŻ PALCÓW RĄK 

Masaż kciuka i wymowa rymowanki: 
 
Kto się gniewa, niech się gniewa, 
niech se przypnie nos do drzewa. 
Niech to drzewo dotąd nosi, 
aż się z nami nie przeprosi. 
aż się z nami nie przeprosi. 

Masaż kolejno pozostałych palców i wymowa rymowanki: 

Myła ręce jakaś gapa 

Kap,  kap,  kap. 

Poszła a kran dalej kapał 

Kap,  kap,  kap 

Wczoraj kapał i dziś kapie 

Kap,  kap,  kap 

I źle myśli o tej gapie 

Kap,  kap,  kap 

 
Głaskanie wewnętrznej strony dłoni i wymowa: 
Ojejku jejku zabrakło mi olejku.  (2x) 

„WITAJĄ” SIĘ PALCE RĄK I WYMOWA 
Wymowa rymowanki: 
„Idzie kominiarz po drabinie fiku – miku już w kominie.”  

  

4. PALCOWE WSPOMAGANIE MOWY – OBURĘCZNOŚĆ 

„Idzie kominiarz po drabinie fiku – miku już w kominie” 



5. ROZMOWA LEŻĄC NA BRZUCHU: 

Wymowa rymowanki odwracając – na zmianę- dłonie: 

(Leżąc na brzuchu i opierając się na przedramionach ćwiczymy nadgarstki i przy tym mówimy 
rymowanki.) 
Dzik jest dziki, dzik jest zły, 
Dzik ma bardzo ostre kły, 
Kto spotyka w lesie dzika, 
Ten na drzewo szybko zmyka. 

                    * Ćwiczenie- nadgarstki    1 – 10 x, następne po 2 x 
 ———————————————- 

6. LEŻĄC NA PLECACH ROBIMY „ROWEREK” I WYMOWA WIERSZYKA: 

             Dzik jest dziki, dzik jest zły, 
Dzik ma bardzo ostre kły, 
Kto spotyka w lesie dzika, 
Ten na drzewo szybko zmyka  
 
7. CHODZĄC NA CZWORAKACH WYMOWA WIERSZYKA: 
 

Wędrowali szewcy przez zielony las 
Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas 
Wędrowali rypcium pypcium 
I śpiewali rypcium pypcium 
Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas 

8. LEŻĄC NA PLECACH PORUSZAMY KOLEJNO: PRAWĄ, LEWĄ NOGĄ I WYMOWA:   
 
Na wysokiej górze rosło drzewo duże, 
nazywało się APLI  PAPLI  BLITE  BLAU. 
A kto tego nie wypowie ten będzie spał. 

9. LEŻĄC NA BRZUCHU PORUSZAMY KOLEJNO: PRAWĄ, LEWĄ NOGĄ I WYMOWA (przywodzimy 
nogę do siebie i odwodzimy): 
 
Na wysokiej górze rosło drzewo duże, 
nazywało się APLI  PAPLI  BLITE  BLAU. 
A kto tego nie wypowie ten będzie spał. 

Dodatkowe rymowanki: (Można masować palce od nóg, rąk i wymawiać lub przebierać palcami – 
jakby się grało na pianinie i wymawiać.) 



Ten palec  lu-li la 

A język  drlu – drli – drla 

Ten palec  lu – li –la 

Sprawia, że wszystko gra 

Ten palec lu – li – la 

Sprawia, że język dobrze się ma. 

Ten palec  lu – li – la 

Sprawia, ze moja mowa pięknie gra. 

La – lu – li 

Drla –  drlu – drli 

Li – lu – lo 

Drli – drlu – drlo 

La – li – lu 

Drla – drli – drlu 

Le – lu – la 

Drle – drlu – drla 

 


