
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY ZIELONEJ 

ćwiczenia równoważne, kontroli ciała 

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci, rodzeństwo i rodziców

 

„Wesoła gimnastyka”  

Kiedy tylko rano wstajesz,…..( przeciągamy się) 

                         baw się w gimnastykowanie ….( pokazujemy gest bawić się) 

W zdrowym ciele zdrowy duch,  

 Skłon do przodu, ….(robimy skłon)                                                                                                                           

dwa przysiady, …(robimy przysiad) 

Nie mów, że nie dajesz rady,…(skręcamy głową w prawą i w lewa stronę)                                                                                               

Wymach rąk w tył .. do przodu  ….(wymachujemy rękami)                                                                                                           

Ręce w górę, ręce w bok…. (podnosimy ręce w górę i w bok)                                                                                                        

Ręce w dole, ręce w górze, …  ( podnosimy i opuszczamy ręce)                                                                                                                                 

Rysujemy koło duże, … ( podnosimy i łączymy ręce )                                                                                                                                                          

Ręce w dole, ręce w górze,…. (podnosimy i opuszczamy ręce)                                                                                                          

Rysujemy koło duże….   (łączymy ręce)                                                                                                                                                   

Klaśnij w ręce (klaszczemy)  , tupnij nogą…. (tupiemy nogą) 

zrób dwa skłony do podłogi, ….(robimy skłon )  

i w kolanach zginaj nogi. ….( zginamy raz prawą raz lewą nogę w kolanie)  

Prawą nogą wypad w przód i rękami zawiąż but…                                                                

(robimy skłon ….wyciągamy ręce do prawej stopy)                                                                                                      

Lewą nogą wypad w przód i rękami zawiąż but….                                                                         

(robimy skłon ….wyciągamy ręce do lewej stopy )                                                                                  

Wyciągnij się do góry 

dotknij palcami chmury.( podnosimy wysoko ręce i wyciągamy się w górę)                                                                                                                                                  

Zrób kółko bioderkami, ( bujamy się na  boki) 

i poruszaj paluszkami ( ruszamy palcami stóp) 

. https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ 

 

 

 

https://youtu.be/FZ3pj_ZkldQ


„Gimnastyka dni tygodnia”  

Gimnastyka – dobra sprawa ( klaszczemy w ręce)                                                                                                  

co dzień wszystkim radość sprawia  (pokazujemy kciuki)                                                                                                     

Gdy niedziela się zaczyna (pokazujemy siedem palców u rąk)                                                                                                  

Trening tydzień rozpoczyna. (robimy młynek rękami)                                                                                                        

W poniedziałek dwa podskoki (zginamy i prostujemy nogi)                                                                                            

Wtorek lubi kroki w boki.  ( robimy rozkroki  )                                                                                                   

Środa kręci dwa kółeczka,  (kręcimy stopami )                                                                                                   

No a w czwartek jaskółeczka.( machamy rękami)                                                                                                   

W piątek szybko dwa przysiady, ( zginamy i prostujemy nogi)                                                                                                   

A sobota robi ślady. ( szuramy stopami)                                                                                                                          

I tak przez tydzień cały,                                                                                                                    

Dni tygodnia wciąż szalały!( pokazujemy siedem palców u rąk) 

 

https://youtu.be/351fw50UOn8 

 

 

 

https://youtu.be/351fw50UOn8

