Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 09.06.2020
Kochani, dziś witamy się sportowo
1. Przywitanie wierszem. Ilustrowanie treści wiersza ruchem ciała.
Na paluszki się wspinamy
W górę rączki wyciągamy
Do podłogi dotykamy
I ze sobą się witamy.
Dzieo dobry.

Na dobry początek dnia… mała rozgrzewka! 


Lekki rozkrok,
ręce wyprostowane w łokciach,
wymachy do przodu i do tyłu.
Ruch głową do przodu i do tyłu
(„tik-tak”)

Rozkrok, ręce wzdłuż ciała, skłony
boczne z jednoczesnym
dotknięciem kolana.

„Pajacyki” w parach – poprośmy do
zabawy mamę/tatę/brata/siostrę ;)
Pamiętajmy o złączonych dłoniach.

Klęk podparty, naprzemienne
unoszenie ręki i nogi.

Leżenie tyłem, unoszenie
wyprostowanych nóg, ruchy
poziome/pionowe („nożyce”).

Świetnie! Rozgrzewka za nami  ,
a teraz kilka kolejnych propozycji zabaw ruchowych….
„Wysoko, nisko” – maszerujemy po pokoju, na hasło: „wysoko”, zatrzymujemy się i wznosimy
ramiona w górę, na hasło: „nisko”, poruszamy się w pozycji na czworakach.
„Stokrotki i słoneczniki” – nadal maszerujemy po pokoju, na hasło: „Stokrotki”, dzieci
wykonują przysiad podparty, a na hasło „Słoneczniki”, we wspięciu na palcach, wyciągają
ramiona jak najwyżej w górę.

„Ptaszki na drutach” – do tego zadania przyda nam się taśma malarska/sznurek/wstążka lub po
prostu brzeg dywanu. Spacerujemy przy dźwiękach muzyki, dowolnej relaksacyjnej, kiedy muzyka
milknie, ustawiamy się na brzegu dywanu. Im więcej zaangażujemy w tą zabawę osób będzie
ciekawiej. Chodzi o utrzymanie równowagi, orientację w przestrzeni i szybką reakcję.

„Skoki zwierzątek” – wyznaczamy dziecku start i metę, jego zadaniem będzie
wykonywanie skoków jak „Żabki” i „Zajączki”.
„Żabka” – dziecko z przysiadu podpartego, prostuje nogi z wyskokiem w górę i z
przemieszczeniem się w przód, do przysiadu podpartego.
„Zajączek” – dziecko z przysiadu podpartego, przenosi ramiona w przód do podporu, unosi
biodra przez odbicie nóg od podłoża (ciężar ciała spoczywa na dłoniach) i powraca do przysiadu
podpartego.

„Ćwiczenia oddechowe” – aby wyregulowad oddech i nieco się odprężyd… dziecko kładzie się na
plecach i przetacza się trzykrotnie z leżenia tyłem do leżenia przodem. Po wykonaniu obrotów, leżąc
tyłem, ramiona trzyma wzdłuż tułowia. Następnie przenosi ramiona za głowę i wykonuje wdech, a
gdy ramiona wracają do pozycji wyjściowej, dziecko wykonuje wydech.

Na koniec, mam do zaproponowania Wam wykonanie karty pracy – załącznik

Życzę udanej zabawy
Ciocia Ania

