
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski karnawał, dawniej zwany zapustami, łączył w sobie 

tradycję polską i włoską. Tę drugą przywiozła do Polski 

zapewne królowa Bona, wprowadzając bale maskowe i 

kostiumowe, przez co urozmaiciła tradycyjny ludowy karnawał, 

polegający na spożywaniu ogromnych ilości jedzenia. Zapusty 

były czasem zabawy, który zaczynał się od Nowego Roku bądź 

Trzech Króli i trwał do środy popielcowej. Niekiedy okres ten 

kończył się trzy dni przed Popielcem i nazywany był wtedy 

ostatkami.  

KARNAWAŁ 

 



 

 

 

 

 

 

 

coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego.  

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 

lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi 

upominkami.  

 

 

 

 



 



Rusz się zimą 

Szymon proponuje ćwiczenia na długie zimowe wieczory w domu, 

gdy na dworze śniegu brak ☹   

 

Ćw. 1  - Żabka 

  

Kładziemy się na podłodze na brzuchu. Nogi wyciągnięte. Unosimy 

głowę. Ręce wyciągamy przed siebie i zakreślamy w powietrzu 

koła tak jak przy pływaniu „żabką”. 

Liczymy koła do 20 

Ćw. 2 - Kraul 

Kładziemy się na podłodze na brzuchu. Nogi wyciągnięte. Czoło 

oparte o podłoże. Jedna ręka wyciągnięta nad głową a druga nad 

plecami. I zamieniamy ręce, ta nad głową wędruje nad plecy i 

odwrotnie. 

Powtarzamy 20 razy 

 

Ćw. 3 – Unoszenie kolana 

Klękamy na podłodze, opieramy dłonie na podłodze – postawa 

psa. Unosimy do boku zgiętą w kolanie na zmiane raz prawą a raz 

lewą nogę. 

Powtarzamy po 10 razy na prawą i lewą nogę  

 

 

Ćw. 4 – Nożyce boczne 

Kładziemy się na podłodze na jednym boku.  Głowę opieramy na 

jednej ręce i unosimy górną nogę.  

Powtarzamy po 10 razy na prawą i lewą nogę  

 

 

 



 

Ćw. 5 – Twister 

Kładziemy się na podłodze na jednym boku. Głowę opieramy 

na jednej ręce, górną nogę zsuwamy na podłogę a nogę spod 

spodu unosimy do góry. 

Powtarzamy po 10 razy na prawą i lewą nogę  

 

Ćw. 6 – Kopniaki 

Klękamy na podłodze, ręce oparte na przedramionach. 

Unosimy jedną nogę w tył i wracamy. 

 

Powtarzamy po 10 razy na prawą i lewą nogę  

 

Ćw. 7 –  Przysiady 

Stopy na szerokość bioder. Robimy przysiady jakbyśmy chcieli 

usiąść na niewidzialnym krześle.Kolana nie wychodzić poza 

linię stóp. Gdy się podnosimy, to w górze mocno napinamy 

uda. 

Powtarzamy przysiady 20 razy 

 

Ćw. 8 - Deska   

Opieramy się na dłoniach, nogi wyprostowane oparte na 

palcach stóp. Unosimy pupe do góry tak aby nasze ciało 

tworzyło linię prostą – deskę. 

Pozostajemy w tej pozycji licząc do 20 

 

 

Ćw. 9 – Brzuszki 

Kładziemy się na podłodze na plecach unosimy do góry nogi 

zgięte w kolanach. Dłonie unosimy i wyciągamy wzdłuż ciała, 

tak jak byśmy chcieli coś sięgnąć. 

Pozostajemy w tej pozycji licząc do 20 

 

 



 

Ćw.10 – Skręty  

 Siadamy na podłodze, kolana ugięte. W dłonie chwytamy  

jakiś ciężarek (woreczek,piłka itp.). Unosimy stopy nad 

podłogę i staramy się złapać równowagę. Przekładamy 

ciężarek z jednego boku na drugi.  

Ćwiczymy w tej pozycji licząc do 20 

            

Życzę zgrabnej sylwetki 😊 😊 😊 😊 😊 😊  


