
Piątek 16.04.2021 

 

Dzień dobry Smakusie, 

Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, bo dziś będziemy potrzebować dużo energii.  

Na sam początek zaczniemy od małej rozgrzewki do piosenki „Głowa, ramiona” M. 

Bogdanowicz : 

Ach, gimnastyka, dobra sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa.  

Ręce w górę i w przód, i w bok,  

skłon do przodu, w górę skok. 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

 kolana, pięty, kolana, pięty. x 2 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

 oczy, uszy, usta, nos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

Wykonywanie ćwiczeń rozciągających: 

  

 Głowa- krążymy głową raz w prawo, raz w lewo. Schylamy głowę w przód i w tył, 

następnie na boki. 

 Ramiona - Kręcimy ramionami w przód, w tył, najpierw obiema rękami razem, potem 

każdą z osobna oraz na przemian . 

  Nadgarstki i staw skokowy – złączany dłonie i kręcimy nadgarstkami oraz stajemy na 

jednej nodze, a druga dotyka palcami ziemi i kręci kółka(jednocześnie wykonujemy 

kręcenie nadgarstkami i stawem skokowym).Później zmieniamy nogę na której stoimy 

na tą która wykonywała obroty.  

 Tułów - rozgrzewamy go poprzez krążenia i skłony (bardzo ważne ćwiczenia przed 

siłownią). 

 

Gimnastyka w podskokach 

 

Poćwiczymy kierunki i przestrzeń. Słuchajcie uważnie i powtarzajcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk


 

 

Zaproś do zabawy rodzica, albo rodzeństwo  

 

„Gwiazda”- Jedno z dzieci leży na podłodze na plecach w pozycji gwiazdy (rozciągnięte 

ramiona, rozszerzone nogi). Drugie dziecko (rodzic) chodzi wokół, przekraczając ponad 

ramionami i nogami partnera. Zamiana ról. 

 

 „Most” - Jedno dziecko w pozycji na czworaka, drugie (rodzic)  przechodzi pod nim, 

przepełza, chodzi naokoło, itp. Zamiana ról. 

 

 „Głaz” – jedno z dzieci skulone przywiera do podłogi, drugie (rodzic)  próbuje różnymi 

sposobami przepchnąć partnera. Zamiana ról. 

 

 „Winda” - dzieci stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się pod ręce, próbują 

najpierw usiąść, a następnie wstać. 

 

 „Przepychanie” – dzieci siedzą plecami do siebie, odpychając się nogami od podłogi 

próbują przepchnąć partnera. Zamiana ról. 

 

Połóż się na plecach z zamkniętymi oczami- zrelaksuj się.  

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU 

 

 

 

 

Spisaliście się ! 

Miłego dnia  

Ciocia Paulina 

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU

