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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!!!

ZADANIE 5

Potrzebne: mama lub tata, poduszka, małe zabawki (lub cokolwiek innego)

Dzisiaj czas poćwiczyć nasze ręce!!! Oto zadania:

• Przygotujmy ręce do ćwiczeń. Stań w lekkim rozkroku, zacznij od krążeń ramionami

jak wielkimi  wiatrakami,  potem wyciągaj  ręce wysoko w górę tak jakbyś zrywał

jabłka z drzewa, następnie machaj dłońmi tak jak robi się to na powitanie (ale tylko

dłońmi,  niech  przedramiona  i  ramiona  będą  nieruchomo).  Teraz  rozłóż  ramiona

szeroko  i  utrzymując  je  na  takiej  samej  wysokości,  przelać  dookoła  pokoju  jak

samolot. Ręce powinny być już gotowe do zabawy.

• Zabawmy  się  w  dorożkę  z  koniem!  Połóż  na  podłodze  poduszkę  (do  zabawy

potrzebna jest gładka podłoga: gumolit, panele, kafelki itp.). Usiądź na niej i złap za

jeden koniec zwiniętego ręcznika- to twoja dorożka i lejce. Twój konik czyli rodzic

będzie  ciągnąć  cię  gdzie  tylko  zechcesz.  Musisz  trzymać  mocno  i  wydawać

komendy: start to „wio”, stop to „prrr” spróbuj mówić jeszcze „w prawo”, „w lewo”

miejmy nadzieje, że zrozumie ;) 

• Będziesz  poruszać  się  teraz jak taczka.  W tym zadaniu ćwiczymy ręce i  mięśnie

brzucha. Ustaw się  na czworakach.  Rodzic podnosi  twoje nogi łapiąc cię  za uda,

golenie  albo  stopy  (chwyt  im  dalszy  od  tułowia  tym trudniejszy  dla  ćwiczącego

dlatego polecam zacząć od trzymania za uda). Teraz jesteś taczką, możesz chodzić

tylko na rękach! Pilnuj żeby twój brzuch był napięty i nie wyginał się na dół. Twoim

zadaniem jest przenieść z jednego miejsca na drugie (ok 1-2m) ładunki, które położy

na  twoich  plecach  mama  lub  tata  (ładunkami  mogą  być  male  zabawki,  złożone

w kostkę ubrania lub cokolwiek).

• Zapytaj mamę lub tatę czy znają zabawę w „Amse Adamse” lub „Pani Zo Zo Zo”

a może ty też już je znasz? Zabaw się w te wyliczanki najlepiej z cała rodziną! 

Tutaj link do filmiku przypominającego przebieg tych zabaw:

https://www.youtube.com/watch?v=RxI45OEh3xU


