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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!!!

ZADANIE 9

Potrzebne:  sznurek  lub  szal  lub  taśma  remontowa,  ok  6  zabawek,  zwinięte  w  kulki

skarpetki, koc

Zmysł równowagi. Pora poćwiczyć równowagę. W sali ćwiczeń zwykle używamy naszych

huśtawek i torów przeszkód, ale i w domu możemy trochę potrenować. 

• Linia akrobaty. Rozłóż na ziemi długi  sznurek (może być też wąsko ułożony szal

albo taśma malarska przylepiona do podłogi). Wyobraź sobie ze to lina rozpięta nad

przepaścią, musisz przejść po niej jak akrobata, przenosząc w ręce po jednym małym

pasażerze (wybranej przez Ciebie zabawce- przygotuj ich kilka). Uważaj żeby nie

wpaść w przepaść!

• Teraz poskaczemy i poćwiczymy Twoją uważność. Będziesz biegać po pokoju, ale

kiedy usłyszysz:

- 1 klaśnięcie- zaczynasz skakać po pokoju jak piłeczka do przodu (dwie nogi razem)

- 2 klaśnięcia- wracasz do biegania

- 3 klaśnięcia- zaczynasz skakać jak piłeczka tyłem

- 2 stuknięcia o drzwi (lub stół) skaczesz na jednej nodze (dla starszych dzieci można

skomplikować zadanie i ustalić różną ilość stuknięć na prawą i lewą nogę)

Czy zapamiętałeś wszystko? (Dla młodszych dzieci można ograniczyć się do dwóch

pierwszych komend) Ciekawe czy uda się zrobić to zadanie bez żadnej pomyłki?!

• Czas na przyjemność! Połóż się na kocu i pozwól żeby rodzice trzymając koc jeden

od strony Twojej głowy drugi od strony Twoich nóg pohuśtali Cię na boki i góra- dół

(rodzice robią równocześnie przysiady tak żeby dziecko w kocu było raz niżej raz

wyżej).  Zamknij  oczy,  poczuj i  powiedz w jaki sposób jesteś teraz huśtany/a? Do

góry i na dół? Czy na boki?



• Bocian. Stań na jednej nodze jak bocian nad jeziorem. Złóż ręce tworząc z nich dziób

(jak na zdjęciu). Pozbieraj swoim dziobem po kolei rozrzucone dookoła Ciebie żabki

(zwinięte  skarpetki) lub inne smakołyki.  Możesz wrzucać je do koszyka. Po paru

żabkach koniecznie zmień nogę na której stoisz.


