Propozycja zabaw dla grupy II – Żabki

TEMATYKA TYGODNIOWA: „W świecie uczuć”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie sprawności ruchowej

Witam Was Żabki!
Zapraszam Was do wykonania ćwiczeń gimnastycznych, które jak wiecie pomogą Wam utrzymać formę, zdrowie i dobre samopoczucie. Pamiętajcie wykonujecie je dziś i jeszcze minimum 2 razy w tym tygodniu.
Bawcie się dobrze!
Do dzisiejszych ćwiczeń proponuję wykorzystać jako pomoce: kółka serso lub inne podobnego typu, woreczek gimnastyczny/woreczek z ryżem lub kaszą, 3 lub 6 klocków, pojemnik na klocki, sznurek/tasiemka, plastikowe butelki/pokrywki. Wymienione pomoce są moją propozycją, jeśli nie macie Państwo w domu tych przedmiotów należy wykorzystać inne. 
Ćwiczenia gimnastyczna należy wykonywać w bezpiecznym miejscu w domu i dostosować do warunków. 
Życzę udanej zabawy!
I
„Zbiórka na Trzy” - zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dziecko biega swobodnie po pokoju. W pewnym momencie rodzic odlicza do trzech. Na wypowiedź "Trzy", dziecko staje przed rodzicem. Zabawę powtarzamy 3 razy.
Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
Dziecko stoi w wybranym miejscu w pokoju. Rodzic daje mu kółko. Przyjmuje pozycje leżenia tyłem , prostuje i łączy nogi, ręce z kółkiem wyciąga nad głowę. Na sygnał unosi lekko ugięte nogi, podnosi tułów i stara się nałożyć kółko na stopy. Zdejmuje je i ponownie wyciąga się.
II
Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (przód - tył).
Dziecko w klęku podpartym. Kółko trzyma oburącz. Wykonując skłon tułowia w przód, przesuwa kółko po podłodze. Wracając, unosi ręce w górę aż do przeprostu pleców.

Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie czołowej. (skłony boczne).
Dziecko w pozycji siadu skrzyżnego. Trzyma krążek w jednej ręce i unosi go nad głowę. Przeciwną rękę opiera na podłogę blisko tułowia. Na sygnał wykonuje wyraźny skłon tułowia w bok, starając się przybliżyć kółko jak najbliżej do podłogi.

Zabawa na czworakach. 
Ćwiczenie będzie wymagało ułożenia toru do slalomu. Rodzic wyznacza miejsce startu np. sznurkiem. Układa w pokoju w linii prostej butelki/pokrywki/klocki w odstępach pozwalających na przechodzenie miedzy nimi. Dziecko staje na linii startu w pozycji na czworakach. Na sygnał rodzica porusza się między np. butelkami tam i z powrotem. Zabawę powtarzamy 2 razy. Rodzic może dołączyć do zabawy i przemiennie z dzieckiem pokonywać tor (wówczas zabawę powtarzamy 4 razy)
„Woreczek wędrowniczek” - ćwiczeni mięśni brzucha połączone z ćwiczeniem mięśni stóp.
Dziecko siada na podłodze, nogi ugięte w kolanach. Między stopami wkłada woreczek. Na sygnał unosi nogi i uważając, by woreczek nie wypadł, wykonuje obrót wokół własnej osi. Opuszcza na chwile stopy, odpoczywa, po czym po czym to samo wykonuje w przeciwnym kierunku. 
„Kolorowe węże” – zabawa bieżna.
Rodzic wyznacza linię startu na której kładzie sznurek i linie mety na której kładzie pojemnik na klocki. Obok linii startu kładzie klocki. Dziecko staje na linii startu i w ręku trzyma jeden klocek. Na sygnał rodzica biegnie do pojemnika, wkłada do pojemnika klocek, omija pojemnik i wraca na linie startu. Zabawę powtarza jeszcze 2 razy. Do zabawy może dołączyć rodzic i naprzemiennie z dzieckiem pokonywać tor (wówczas do zabawy wykorzystujemy 6 klocków)
 Rzuty.
Dziecko ponownie bierze worek. Trzymając worek w oby rękach, podrzuca go w górę i próbuje złapać. Można zachęcić dziecko, by spróbowała klasnąć jeden raz.
Ćwiczenie równowagi, utrzymanie prawidłowej postawy.
Dziecko stoi w wybranym miejscu w pokoju. Woreczek kładzie na głowie. Utrzymując skorygowaną postawę, wędruje po pokoju, uważając, b woreczek nie spadł na podłogę.
Podskoki. 
Dziecko staje w wybranym miejscu w pokoju. Woreczek wkłada pod ugięte kolano jednej nogi. Stojąc na drugiej nodze, wykonuje kilka podskoków. Uważa, by woreczek mu nie wypadł. Następnie to samo powtarza ze zmianą nogi. 
III
Ćwiczenie wyprostne.
Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju, w obu rękach trzyma woreczek. Od czasu do czasu kuca, dotykając woreczkiem podłogi. Powoli prostuje się, aż do wyciągnięcia rąk wysoko w górę. Unosi woreczek wysoko nad głowa.
 Zabawa o nieznacznym ruchu. 
Dziecko maszeruje po okręgu. Wspina się wysoko na palcach i jednocześnie podnosi woreczek w górę. Opadając na piety, opuszcza go na uda. Na sygnał rodzica podchodzi do niego i oddaje woreczek. 
 „Wycieczka” – masażyk relaksacyjny

„Wycieczka”
Idzie pani: tup, tup, tup 			(stukamy plecy dziecka opuszkami palców),
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk 		(stukamy w plecy zgiętym palcem),
skacze dziecko: hop, hop, hop 		(opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na 							palcach)
żaba robi długi skok 			(dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka).
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu 			(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka),
kropi deszczyk: puk, puk, puk 		(stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami),
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup	 (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki), a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści).
Świeci słonko 				(palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy),
wieje wietrzyk				 (dmuchamy we włosy dziecka),
pada deszczyk				 (znowu stukamy opuszkami palców).
Czujesz dreszczyk?  				(leciutko szczypiemy w kark)


Żabki po zakończonych ćwiczeniach czas na porządkowanie miejsca ćwiczeń. Poproszę, byście pomogli posprzątać rodzicom przybory, które używaliście do ćwiczeń.
Pozdrawiam!
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