Drodzy Rodzice pamiętajcie o czynnościach samoobsługowych swoich pociech
– poćwiczcie ubieranie, rozbieranie, wkładanie obuwia, mycie rąk, twarzy.
A tym czasem zapraszam do wspólnych ćwiczeń .
Paulina Kryczyk
Zadanie 1.
„Bajka o moim ciele” – dziecko znajduje się w pozycji siedzącej i nazywa różne
części ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch:
– poznajemy swoje rączki,
– rączki witają się z nóżkami, dotykamy stopy,
– paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka,
– po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy,
– idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w
drugą stronę,
– po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie,
dotykają brodę,
– paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy.
– poprawianie fryzury.

Zadanie 2.
„Lustro” – dziecko z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie: jedno wykonuje
dowolne ruchy, gesty, drugie naśladuje jego ruchy.
Zadanie 3.
Mamo/ Tato zapraszam Cię do wspólnej gimnastyki.
Włączcie waszą ulubioną piosenkę i poruszajcie się zgodnie z jej tempem
(marsz, bieg) unosząc przy tym wysoko kolana.
Rodzic wykonuje tzw. „koci grzbiet”, dziecko natomiast obchodzi rodzica na
czworakach dookoła, prześlizguje się pod nim. Powtórzcie ćwiczenie 3x.
Połóżcie się na plecach naprzeciw siebie, złączcie wasze stopy. Na przemian
przepychanie się stopami – wspólny rowerek.
Dziecko kładzie się na plecach. Rodzic chwyta dziecko za ręce lub za stopy i
ciągnie dziecko powoli po podłodze. Powtórzcie 3x. Możecie również
spróbować zamienić się rolami.
Rodzic siada wygodnie na podłodze tworząc „fotelik”. Dziecko siada rodzicowi
między nogami, mocno obejmuje dziecko i łagodnie kołysze się do przodu oraz
na boki, w jedna i w druga stronę.

Zadanie 4.
Na zakończenie wspólnej gimnastyki wykonajcie relaksacyjny masażyk według
poniższych wskazówek:
Tędy płynie rzeczka, (ruch falisty od głowy do bioder),
idzie pani na szpileczkach, (stukanie palcami wskazującymi wzdłuż kręgosłupa),
Tu przebiegły konie – patataj, (stukanie piąstkami wzdłuż kręgosłupa),
tędy przeszły słonie, (klepanie dłońmi ułożonymi w kształcie łódeczki),
A tu idzie szczypaweczka, (leciutkie szczypanie od krzyża do głowy),
zaświeciły dwa słoneczka, (dłonie otwarte, palce złączone, masaż spiralny),
Spadł drobniutki deszczyk, (lekkie pukanie wszystkimi palcami),
czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie szczypanie szyi).

