
Dzień dobry wszystkim Elfom

Dziś już wtorek mamy i na ćwiczenia z rodziną 
zapraszamy!!!

Poznamy dziś kilka ćwiczeń do wspólnych zabaw w 
rodzinnym gronie.

Na początek propozycja zabawy „Dom moich marzeń”

Rodzic zaprasza dziecko do wędrówki po mieszkaniu, 
podczas niej zadaje dziecku pytania,np.:

– gdzie jesteś?
– Co znajduje się dookoła Ciebie?
– Jakie widzisz przedmioty?
– Który najbardziej Ci się podoba?
– Co widzisz za oknem?czy ten widok Ci się podoba?

dlaczego?
– Kto oprócz Ciebie jest teraz w domu?
– W jakim kolorze są ściany tego pomieszczenia,gdzie 

jesteś?
– Czy chciałbyś tam zostać?dlaczego?

A teraz zabawa przy muzyce,poproście rodziców o 
włączenie muzyki, którą lubicie.



Zabawa nazywa się „Witamy,dłonie,nogi”,polega na 
tym, że poruszamy się dowolnie podczas jej słuchania, 

gdy wyłączamy muzykę należy przywitać się dotykając 
np.dłoni

Powtarzamy kilkakrotnie – za każdym razem 
„witamy”się inna częścią 
ciała,np:kolanami,łokciami,stopami,uszami pomysłów.

A teraz usiądźcie, tak, aby dorosły był za wami i 
widział Wasze plecy. 

To „masażyki”

Idą słonie                  rodzic kładzie dłonie na przemian

potem konie            uderzamy delikatnie piąstkami

panieneczki na szpileczkach   stukamy palcami 
wskazującymi

z gryzącymi pieseczkami  lekko szczypiemy

świeci słonko               zataczamy na plecach koła

płynie rzeka               rysujemy linię

pada deszcz               stukamy palcami



czujesz dreszcz  ?         Łaskoczemy!

Po wierszyku, zamieniamy się miejscami, teraz dziecko
„masuje” mamę lub tatę.

Następną zabawą będzie zabawa „W tunel”

Osoba dorosła wstaje w rozkroku, a dziecko przechodzi
przez ustawiony tunel, tak,żeby nie go nie dotknąć, po  
kilku razach można zrobić zmianę, może uda się 
przejść rodzicom, życzę powodzenia!

Teraz zabawa w „Lustro”

Stajemy z dzieckiem naprzeciw siebie, dorosły  
pokazuje jakieś ruchy rękoma, nogami, głową lub 
według pomysłów a dziecko odtwarza!

A teraz czas na większą dawkę ruchu, zapraszam na 
„Zumbę”!

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

https://www.youtube.com/watch?

v=ymigWt5TOV8https://www.youtube.com/watch?
v=SOBEPiqlz48

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch


Proponuję najpierw obejrzeć filmiki,wybrać sobie 
jeden i spróbować tańczyć!
Możecie zaprosić do zabawy pozostałych 
domowników!

Możecie sobie potańczyć przy jednym lub jeśli chcecie
przy kilku propozycjach!

Po takiej dawce ruchu, czas na relaks!

Kładziemy się na podłodze, dywanie lub macie i się 
relaksujemy przy spokojnej muzyce.

A to propozycje muzyki relaksacyjnej:

https://www.youtube.com/watch?

v=cJTglx9kJjohttps://www.youtube.com/watch?

v=Eh_dH40FRhchttps://www.youtube.com/watch?
v=P8128iS8o0g

Mam nadzieję,że wyciszyliście się i dzisiejsze 
zabawy Wam się podobały?

https://www.youtube.com/watch


             

Dla chętnych do pokolorowania  „Rodzina”.

Do jutra !!!!!!               Wasze panie!
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