
Zapraszamy wszystkie Misie do porannej gimnastyki:

Ćwiczenia z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

1. Dzieci maszerują dwójkami (np. rodzeństwo lub dziecko i rodzic) w dowolnych kierunkach 
po sali.

2. Zwrot twarzami do siebie, rytmiczne wyklaskiwanie w dłonie partnera rytmu refrenu znanej 
piosenki. Podczas śpiewu zwrotki dzieci zwrócone do siebie tyłem, opierają się plecami.

3. Biegają/maszerują w dowolnych kierunkach po sali. Na określony sygnał (np. klaśnięcie 
w ręce) dobierają się parami, chwytają za ręce i przechodzą do przysiadu.

4. Jedno dziecko z pary robi "mostek". Drugie obchodzi kolegę na czworakach. Przechodzi: 
pod, przed, dookoła, przez.

5. Dziecko zwija się w kłębek. Tworzy "paczkę". Współćwiczący stara się rozwinąć "paczkę" 
ciągnąc za ręce i nogi.

6. Dzieci w parach stają twarzami do siebie, trzymają się za ręce. Odchylają się od siebie i 
przechodzą do przysiadu. Następnie powracają do pozycji wyjściowej.

7. Dzieci tworzą dwa szeregi. Stają twarzami do siebie. Na określony sygnał wykonują skoki 
"sprężynki" - zbliżają się do siebie, następnie w dalszym ciągu skacząc powracają na swoje 
miejsca.

8. Na zakończenie ćwiczeń dzieci pozostają w parach. Dotykają się rękami, czołem, kolanami

Źródło: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00001_PO&k=k0205&d=zab

               

                          

Obraz: http://fitniefat.pl/494476,Crossfit-dla-dzieci-a-moze-gimnastyka.html

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00001_PO&k=k0205&d=zab
http://fitniefat.pl/494476,Crossfit-dla-dzieci-a-moze-gimnastyka.html


Ćwiczenia ruchowe rozwijające ogólną sprawność dziecka.

1. Dziecko robi "wiatraczek" (obroty wokół własnej osi).

2. Samoloty- ćwiczenie równowagi.
Dziecko w przysiadzie. Na hasło "samoloty startują" przechodzą powoli do pozycji stojącej 
i próbuje utrzymać się na jednej nodze z rękami wyciągniętymi w bok.

3. Widzę samolot- ćwiczenie głowy i szyi.
Dziecko przechodzi do siadu skrzyżnego. Ręce przyłożone do czoła (tzw. daszek) "obserwują 
lecący samolot,
 
4. Zmęczeni piloci- spokojny marsz w różnych kierunkach w rytmie bębenka (bębenek można 
zastąpić innym przedmiotem, na którym można wystukać rytm). Na przerwę w muzyce przechodzi
do siadu skrzyżnego, głowa swobodnie opuszczona "piloci odpoczywają".Źródło: 
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00001_PO&k=k0205&d=zab

                         

  Obraz: http://www.piaskownica.eu/gimnastyka-korekcyjna-lodz

http://www.piaskownica.eu/gimnastyka-korekcyjna-lodz
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00001_PO&k=k0205&d=zab


Zagadki o zwierzętach:

W oborze na sianku sypia,
ma rogi, ogon i kopyta,
daje mleczko bardzo zdrowe.
Wszyscy znają dobrze … (Krowa)

W każdej wsi jest taki budzik.
Który co dzień wszystkich budzi. (Kogut)

Chodzi po podwórku,
o ziarenka prosi.
Siaduje na grzędzie,
pyszne jajka znosi. (Kura)

Beczy i potrząsa bródką,
chce się dostać do ogródka.
Gdzie kapusta i sałatka.
Och, nietrudna to zagadka! (Koza)

Na długiej, białej szyi
głowę zadziera w górę.
Dumna, że przed wiekami
książki pisano jej piórem. (Gęś)

Jest dumna ze swego noska
i kręconego ogonka.
I z tego, że często Ci służy,
jako pojemna skarbonka. (Świnka)

Ma długie uszy,
futerko puszyste.
Ze smakiem chrupie
sałaty listek. (Królik)

 Chodzi swoimi drogami,
cichutko miauczy czasami,
chętnie wskakuje na płot.
To zwierzę nazywa się … (Kot)

Mówią o nim: przyjaciel człowieka,
na obcych zazwyczaj szczeka.
Co to za zwierzę, czy wiesz?
Tak oczywiście to jest …(Pies)

Szybko biega, rży i parska.
Na śniadanie - owsa garstka.
Potem w stajni grzecznie stoi.
Czeka, aż go ktoś napoi.
Ty odważnie podejdź doń,
bo to jest po prostu ... (Koń)              http://zagadkidladzieci.net/zagadki



Pokoloruj tyle elementów ile wskazuje liczba.
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