RUCH TO ZDROWIE – KAŻDY CI TO POWIE !
W tym tygodniu proponujemy Wam troszeczkę większą dawkę ruchu niż zwykle,
ponieważ tak jak sami wiecie - ruch to najlepsze „lekarstwo”, jakie każdy z nas może sobie
sam przepisać. Na początek rozgrzewka… pamiętacie piosenkę: głowa, ramiona, kolana,
pięty? Jeśli nie, to kliknijcie w ten link i zatańczcie przy muzyce :
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E .

Pierwszą propozycją jest ZABAWA ZE SKAKANKĄ :)
Na czym polega ta zabawa? Przekonajcie się sami!

Gra w "kabel" :)
Do gry potrzebujemy skakankę, 3 osoby (2 kręcą, 1 skacze) lub 2 osoby i przywiązujemy
do krzesła lub nogi stołu (1 kręci, 1 skacze)
- obunóż bokiem z zatrzymaniem,
- obunóż bokiem z podskokiem,
- na dwa tempa bokiem,
- obunóż przodem

Kolejna propozycja to TOR WODNY Z BUTELEK ;)
Zabawa świetnie wpływa na koordynację, balansowanie i czucie całego ciała. Za pomocą
taśmy klejącej połączcie ze sobą wypełnione wodą butelki. W ten sposób stworzycie długi
tor wodny, który służył za równoważnię. To propozycja zabawy odpowiednia zarówno do
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/tordomu jak i w plenerze.
wodny-czyli-trenujemy-zmys-

rownowagi/

A co powiecie na RZUT DO CELU?
Wykonanie jest bardzo łatwe. Potrzebujemy kilka butelek wody. Obręcze do rzucania
możecie zrobić z foli aluminiowej.

Gdybyście mieli ochotę na więcej zabaw z butelkami polecami krótki filmik z pomysłami:
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Pamiętacie GRĘ W KLASY?
Mamy sposób na wersję domową… wystarczy korek od butelki, kawałek podłogi i
odrobina taśmy (najlepiej takiej, która nie pozostawi śladów na podłodze i łatwo się ją z
niej oderwie) :)

Dla przypomnienia podajemy zasady tej gry : Trzeba stanąć przed polem numer 1 i rzucić
na nie korek. Gdy się to uda, gracz zaczyna skakać na jednej nodze na kolejne pola: 1, 2, 3,
4. Z pola nr 4 należy podskokiem obie nogi postawić na polach nr 5, a następnie
podskokiem wylądować na jednej nodze na polu nr 6. I ponownie podskokiem trzeba

przejść na dwie nogi na pola 7 i 8. Podskokiem trzeba zrobić obrót o 180 stopni i wrócić,
skacząc jak poprzednio. Runda jest niezaliczona, gdy gracz nadepnie na linię lub wypadnie
z pola. Gracze skaczą na zmianę. Po zaliczonej rundzie pierwszej następuje runda druga,
gdy trzeba rzucić korek na pole nr 2. I tak dalej, aż zaliczy się wszystkie 8 rund, czyli zaliczy
8 klas. Wygrywa ten, kto pierwszy tego dokona. POWODZENIA :)

A może TOR PRZESZKÓD?
Ciekawy jest pomysł z taśmą – kliknijcie w ten link i zobaczcie sami :)
https://www.youtube.com/watch?v=ybmm_jvRetA

Hmm.. wydaje nam, się, że każdy z Was lubi TAŃCZYĆ…
Więc mamy dla Was również taneczną propozycje :)
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA Nauczcie się tego układu, a po
powrocie do szkoły zatańczymy wszyscy razem :)

Kolejną propozycją są - WIADERKOWE SZCZUDŁA :)
Do wykonania zabawki potrzebne są nam dwa plastikowe wiaderka (np. po twarogu) coś
ostrego i kawałek sznurka:

W spodzie wiaderka trzeba zrobić dwie dziurki przez które przewlekamy sznurek i
zawiązujemy w środku dwa supły, dla swojego bezpieczeństwa poproś o pomoc osobę
dorosłą.

I SZCZUDŁA GOTOWE!

Świetna zabawa, ćwiczy koordynację, równowagę i przynosi sporo frajdy :)

Źródło: https://www.mamadomowa.pl/2012/06/wiaderkowe-szczuda.html

Zabawy z poduszkami

Każdy z Was ma na pewno w domu poduszki „jaśki”.
Posłużą Wam one jako rekwizyt do ćwiczeń.
Na początek mała rozgrzewka: wykonaj kilka skoków na i przez poduszkę, potem
przekładaj ją z ręki do ręki, podrzucaj i łap poduszkę. Połóż poduszkę na głowę i zrób
mały spacer po mieszkaniu.

A teraz:
Przeprawa przez rzekę
Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od
stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na
drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami
jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było
zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie.
Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny poziom do przejścia w grze.
Kolejnych propozycji szukaj tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
(źródło- Kreatywnie w domu)

Taniec ze wstążką

Zabawa ruchowa nie tylko dla dziewczynek.
Czego potrzebujesz?
- dwa patyki równej długości
- wstążkę (ewentualnie bibułę)
Jak zrobić?
Na końcach każdego patyka przywiąż wstążkę (bibułę). I gotowe.
Teraz możesz rozpocząć taniec ze wstążkami do piosenki „Ruch to zdrowie”
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is

A na koniec ZAGADKOWY SZYFR :)
Popularne emotikonki też mogą tworzyć szyfr. Spróbujcie odgadnąć podane hasła, a
później stwórzcie własne. Dobrej zabawy!

Udanej zabawy :)

