BIEGACZKA

ŻEGLARZ

GIMNASTYCZKA

BALETNICA

KOSZYKARKA

Prawa, lewa, prawa, lewa,
przebiera nóżkami, na zmianę
macha też rękami. W zawodach
biega najszybciej jak umie, po
zwycięstwie medal nosi dumnie.

Na łódce po morzu dryfuje,
siłę wiatru wykorzystuje.
Łapie za ster i ustawia żagle,
żeby kierunek zmienić nagle.

Na rękach staje i robi
szpagaty, podobna jest do
akrobaty. Jest rozciągnięta,
skacze do góry i wykonuje
zgrabne figury.

Na głowie często nosi koczki
i stawia drobne kroczki.
Wysoko wspina się na
palce i bardzo lubi tańce.

Kozłowanie ma w małym
palcu, a na boisku radzi
sobie lepiej niż w tańcu.
Biega i skacze wytrwale,
do kosza rzuca wspaniale.

ŁUCZNICZKA

SNOWBOARDZISTKA

NARCIARKA

DŻOKEJ

TENISISTKA

W jednej ręce łuk trzyma,
a drugą ręką cięciwę napina.
Strzałami miota dzielnie,
a w dodatku bardzo celnie.

Zjeżdża po śniegu choć
nie ma nart, i to wcale nie
jest żart. Na desce, w kasku
mknie po stoku, nie boi się
zrobić na górce podskoku.

Na ugiętych kolanach po stoku
szusuje, śniegiem i zimnem się
nie przejmuje. Jeżdżąc na
nartach odpycha się kijkami, oczy
ochrania sportowymi goglami.

W siodle dobrze się czuje,
nawet gdy koń galopuje.
Sprawnie pociąga lejcami,
konno ściga się z rywalami.

Rakietą zieloną piłeczkę
po korcie odbija, za siatkę
sprytnie ją przebija. Z dołu,
z góry i z boku zagrywa,
w ten sposób mecz wygrywa.

TANCERKA

ŁYŻWIARKA

TRENER FITNESS

PŁYWAK

WIOŚLARZ

W rytm muzyki buja się
na boki i taneczne stawia
kroki. Na scenie często
występuje, specjalne
układy wtedy prezentuje.

Po lodzie mknie jak
błyskawica i tańczy tam
jak baletnica. O rety, rety,
na jednej łyżwie kręci piruety!

Od rozgrzewki ćwiczenia
zaczyna i ciało wygina
niczym sprężyna. Robi
brzuszki oraz skłony, po
treningu jest zadowolony.

Z goglami na oczach
pływa i na basenie zawody
wygrywa. W wodzie szybko
macha nogami by zawsze
być przed rywalami.

Siedzi w łódce, a w rękach
dzielnie trzyma wiosła.
Macha nimi na boki,
aby go woda niosła.

PIŁKARZ

KARATEKA

GOLFISTA

KOLARKA

SIATKARZ

Biega i piłkę nogą podbija,
przeciwników szybko
wymija. Piłka, bramka no i on,
zaraz będzie z tego gol!

Rękami i nogami macha
z każdej strony, choć ciosy
wymierza tylko dla ochrony.
Mistrzem się go nazywa,
gdy czarny pas zdobywa.

Specjalnym kijem w piłkę
uderza, do dołka wbić ją
zamierza. Kij trzyma dwoma
rękami, stoi bokiem
z lekko ugiętymi kolanami.

Siedzi na siodełku, a ręce opiera
na kierownicy, na dwóch kółkach
jeździ prawą stroną ulicy.
Kręcąc nogami przemierza świat,
z kaskiem jest za pan brat.

W drużynie piłkę do kolegów
odbija, serwując za siatkę
ją przebija. Zagrywając zza
głowy przeciwnika zaskakuje,
w ten sposób punkty zyskuje.

BOKSER

ŻONGLER

SIŁACZ

SZERMIERKA

KIEROWCA RAJDOWY

Wymierza ciosy, raz prawy, raz
lewy sierpowy, strój ma dość
nietypowy. Nosi rękawice, na
ringu podskakuje i w worek
treningowy mocno boksuje.

Podrzuca wiele piłek naraz,
pewnie kolejną dołoży
zaraz. Już 10 piłek
w powietrzu krąży, lecz
złapać je wszystkie zdąży.

Ręce w łokciach zgina, gdy
ciężarki w nich trzyma.
Siły ma co niemiara, podnosząc
sztangę bardzo się stara.

Jak pirat szpadą wymachuje,
chociaż statków wcale
nie atakuje. Przed walką
rywalowi się kłania, specjalną
maską twarz zawsze osłania.

Siedzi w samochodzie, z kierowcami
rywalizuje, ostrymi zakrętami
się nie przejmuje. Kierownicą
kręci raz w lewo, raz w prawo,
a gdy wygra rajd - bijemy brawo.

