Dzień dobry! Zapraszam dzisiaj do ćwiczeń gimnastycznych – przygotujcie
małą poduszkę.
Paulina Kryczyk
Zadanie 1.
1.Maszeruj w miejscu i przekładaj poduszkę na różne sposoby z przodu, nad
głową, nisko, wysoko.
2.„Rowerek” – leżenie na plecach, poduszka w dłoniach – to kierownica –
naśladuj jazdę na rowerze – odpoczynek – powtórz ćwiczenie 10 razy.
3.„Żonglerka” – ćwiczenia stóp – w siadzie podpartym poduszkę obejmij
stopami, unieś ją tak, aby nie spadła, policz do 5 i połóż poduszkę, ćwiczenie
powtórz 10 razy.
4.„Ukłon z poduszką”- siad klęczny, podnieś poduszkę w górę, wykonaj skłon w
przód sięgając jak najdalej, a następnie przejdź do siadu – 10 razy.
5.Spaceruj z poduszką na głowie, zachowuj prawidłową postawę ciała, a teraz
spróbuj wykonać 5 przysiadów z poduszką na głowie, przejdź do marszu, teraz
spróbuj usiąść w siadzie skrzyżnym, poduszka nadal jest na głowie, wykonaj
ćwiczenie 5 razy;
6.Poduszka leży na podłodze – na czworakach obchodź dookoła swoją poduszkę
raz w jedną stronę, raz w drugą stronę – odpoczynek – wstań i unieś poduszkę
wysoko w górę, powtórz ćwiczenie 10 razy;
7.Stań w małym rozkroku – wykonaj skłon dotykając poduszką lewej stopy,
wyprost, poduszkę unieś wysoko w górę, skłon do prawej stopy i wyprost –
poduszka uniesiona wysoko – wykonaj serię po 10 razy do każdej stopy;
8 Poduszka na podłodze – przeskakuj obunóż poduszkę w przód i w tył. (Zwróć
uwagę na bezpieczne wykonanie ćwiczenia) – odpoczynek – powtórz ćwiczenie
5 razy;
9.Ćwiczenia uspokajające – Marsz na palcach po kole z poduszką na głowie.

Zadanie 2.
Zachęcam do obejrzenia filmiku pt: „Wędrówki Skrzata Borówki”, z którego
można dowiedzieć się co nieco na temat łąki.
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
Zadanie 3. Zagadki
Ma długie nogi i dziób czerwony,
wrócił niedawno z dalekiej strony.
Z żabkami raczej niechętnie gada,
taka to jego największa wada! (bocian)
Skaczą zielone po majowej łące,
ogrzewa je ciepłe, wesołe słonce. (żaby)
Wolno sunie, hen przed siebie,
nie poprosi o domek ani mnie, ani ciebie.
Ma go ciągle na sobie,
nie służy tylko ku ozdobie. (ślimak)
Ma barwne skrzydła,
fruwa nad łąką i bardzo lubi,
gdy świeci słonko. ( motyl)
Kopie w ziemi korytarze,
sypie kopce z piasku.
można nazwać go górnikiem
choć nie nosi kasku. (kret)

