
23.10.2020r  Piątek

Temat: ,,Sport to zdrowie” - zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Przebieg:

Pomoce: butelki po wodzie mineralnej.
       Na początek zapraszam Was do wspólnej zabawy przy muzyce ,,Gimnastyka Smyka”.
   https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

1. „Sport to zdrowie” – rodzic mówi rymowane  zadanie, które dziecko musi zilustrować 
ruchem, np.:
Na paluszki się wspinamy, w górę rączki wyciągamy.
Do podłogi dotykamy i ze sobą się witamy.
Biegi, skoki czy przysiady – dla leniwych nie ma rady.
Skok do góry, rzut piłeczką, byś mógł chodzić dumnie z teczką.

2. Zabawa „ Pospiesz się”- ustawiamy butelki po wodzie mineralnej w różnych miejscach w 
pokoju. Dziecko porusza się między butelkami, starając się żadnej nie przewrócić. Na 
sygnał  zatrzymuje się przy najbliższej butelce. 

      3.  Zabawa „ Rycerze” - rodzic i dziecko stają  naprzeciwko siebie w lekkim 
           wykroku. Trzymają jedną rękę na biodrze, a w drugiej butelkę. Uderzają butelkami w
           sposób naśladujący walkę rycerzy. 

      4.  ,,Toczymy butelkę - kładziemy butelkę na podłodze. Dziecko stoi  przed  
           butelką z rękami na biodrach. Kładąc nogę na butelce przyciska ją palcami stóp turlając 
           delikatnie w przód i tył. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy wraz ze zmianą nogi. 

      5.  ,,Przeskocz przez butelkę”- kładziemy butelkę na podłodze. Przeskakujemy przez nią w
            przód i tył oraz na boki. 

      6. ,,Unieś butelkę”-    leżenie na brzuchu, trzymamy butelkę przed sobą, trzymając za jej końce.
           Unosimy butelkę do góry (odrywając tułów od podłoża) i opuszczamy na ziemię.
            Powtarzamy kilka razy. 

      7.  Ćwiczenie mięśni brzucha – dziecko siedzi z nogami wyprostowanymi, trzymając między
           stopami butelkę. Wykonuje  przetoczenie do leżenia na plecy z jednoczesnym uniesieniem
           nóg do pionu. Po chwili wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.
 
       8.  Ćwiczenie  relaksujące „Masaż w parach” - rodzic  masuje butelką plecy dziecka
            siedzącego przed nim. Następnie zamiana i powtarzamy ćwiczenie.  

       9.   Marsz po obwodzie koła  -  maszerujemy po obwodzie koła i wystukujemy rytm uderzając
             butelką o otwartą dłoń.

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


                                                   ZABAWA   POPOŁUDNIOWA

           ,, Zabawy sensoryczne dla przedszkolaka”

        Wysyp bułkę tartą na blaszkę i popatrz co można z nią robić… Bardzo prosta i tania 
zabawa, która z pewnością spodoba się dziecku. Oto kilka propozycji:

    - rozsypujemy na tacy pomponiki, koraliki, ludziki cokolwiek mamy pod ręką i łączymy je razem
liniami. Można też łączyć na zasadzie odszukaj i połącz w pary rozsypane przedmioty np.: dwa 
guziki razem, dwa ludziki, dwa kapsle, dwa auta itp. Jeśli nie macie bułki tartej można użyć kaszy 
mannej, piasku lub soli,

 -  rozsypujemy kolorowe patyczki lub wykałaczki na tacy, następnie zasypujemy je bułką i 
dmuchając przez słomkę lub bezpośrednio na bułkę odnajdujemy wybrany wcześniej kolor 
patyczka np. zielony czy żółty. Zamiast patyczków można ukryć pod bułką kolorowy obrazek, a 
zadaniem dziecka podczas dmuchania i stopniowego odkrywania kolejnych fragmentów 
tajemniczego obrazka będzie odgadnięcie co przedstawia ukryta ilustracja,

 -  na tacy z rozsypaną bułką rysujemy palcem, wykałaczką lub dmuchając przez słomkę wzory 
narysowane na kartkach. Takie odwzorowywanie to doskonałe przygotowanie
 dziecka do nauki czytania i pisania,

 - rysowanie oburącz wzorów symetrycznych bez odrywania  ręki. 



źródło:https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawy-dla-przedszkolaka/
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