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Dzień dobry Biegusie!

Witajcie w poniedziałek 6.04.2020r. 
Dzisiaj rozpoczynamy tydzień przedświąteczny. Będzie to czas zupełnie inny niż do 
tej pory. Wykorzystajmy go ciesząc się, że jesteśmy razem z naszymi rodzinami.

Dzisiejsze zajęcia to realizacja obszaru fizycznego – ruchowego i muzyczno – 
rytmicznego (sala olimpijska).

1. „Pokaż pisankę”

Dzisiaj do ćwiczeń będzie wam potrzebna piłka, dowolnej wielkości i ktoś do pary.
Poproście rodziców aby włączyli jakąś piosenkę, którą lubicie. Każde z ćwiczeń 
powtarzajcie kilka razy.



Zaczynamy!
– zabawa orientacyjno – porządkowa – Pokaż pisankę.

Dziecko porusza się swobodnie. Na hasło Pokaż pisankę, zatrzymuje się i unosi piłkę 
w dłoniach wyciągniętych w stronę rodzica.

– Wysoko – nisko, ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
Dziecko stoi swobodnie, na hasło wysoko - staje na palcach, wyciągając ku górze ręce
z piłką. Na hasło - nisko wykonuje przysiad podparty, stukając piłeczkami w podłogę.

– Ćwiczenia tułowia.
Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, toczy wokół siebie piłkę, na umówiony sygnał 
zmienia kierunek toczenia piłki (próbuje wyciągać ręce jak najdalej).

– Przeskocz piłkę – zabawa ruchowa z elementem skoku.
Dziecko przeskakuje obunóż nad położona na podłodze piłką.

– Wesołe kurczęta – zabawa bieżna.
Dobierzcie się w parę. Na umówiony sygnał pierwsze kurczątko biega dookoła 
drugiego. Ponowny sygnał to zmiana – drugi biega wokół pierwszego.

– Spacer baranków – marsz.
Dziecko maszeruje w różnych kierunkach, rytmizując tekst: Bielutkie baranki sobie 
spacerują, na Wielkanoc wyczekują.

2. „Taniec kurcząt w skorupkach”

Zabawa muzyczno – ruchowa na siedząco do kompozycji S. Musorgskiego z 
wykorzystaniem metody KLANZA.
Zabawa wymaga dużego skupienia i refleksu, nie obędzie się bez pomocy rodzica:)
Spróbujcie najpierw odwzorować przebieg zabawy bez muzyki dopiero później z 
utworem (link poniżej)

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


Opis zabawy:
I część (pierwszy kurczak)

1. Kurczak wchodzi pod górę (paluszki prawej ręki drepczą po lewej ręce – 
dróżce – do góry),

2. Kurczak zeskakuje z górki ( paluszki prawej ręki zeskakują po lewej ręce do 
dołu),

3. Kurczak wchodzi ponownie pod górę (pkt 1)
4. Kurczak zeskakuje z górki (pkt 2)
5. Wyskok kurczaków z chmurki – prawa ręka zostaje podbita przez lewą rękę i 

energicznie unosi się do góry.
II część (drugi kurczak)
Tak jak pierwsza część, tylko teraz lewa ręka.

III część
1. Bujanie w obłokach (skrzyżowane ręce jak do tańca „Kazaczok”,
2. Rozmowa kurczaków ( dłonie robią „dzióbki” i naśladują rozmowę dwóch 

kurczaków),
3. Kłótnia kurczaków (energiczne ruchy dłońmi - „dziobami”)

IV część
1. i 2. jak I część (pierwszy kurczak),
3. i 4. jak II część (drugi kurczak)

5. wyskok kurczaków w chmury ( obie dłonie z wyrzutem zataczają koło),
6. Kurczaki dają sobie buziaczka ( obie dłonie stykają się ze sobą).

Życzę dobrej zabawy :)
Anna Cybula


