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Propozycja sesji ruchowej - zabawy z kocem - proponowany termin realizacji 15.05.2020r. -piątek

 * Proszę przygotować koc i bawić się razem z dzieckiem *

1. Świadomość ciała i przestrzeni:

* Leżenie na plecach, przyklejamy się do podłogi.

* Ślizganie się w kółko na plecach, a następnie na brzuchu.

* Siedząc - przemienne przyciąganie nóg zgiętych w kolanach.

* Siad z wyprostowanymi nogami - rozcieranie i poklepywanie kolan, ud, łokci itp.

* Marsz na sztywnych nogach.

2.  Ćwiczenia w parach -z jednym rodzicem:

* Rodzic  robi  "mostek" a dziecko na czworakach chodzi  wokół  niego,  przechodzi  pod mostkiem,
wchodzi na mostek.

*  Dziecko zamyka oczy  -  rodzic  prowadzi  je  po pokoju  (  wytworzenie  poczucia  bezpieczeństwa i
zaufania)

* Dziecko leży na plecach - rodzic ciągnie je za kostki po podłodze.

3. "Wycieczka na kocu" - dziecko siedzi lub leży na końcu koca, rodzic trzyma za jeden róg koca ( lub
dwoje rodziców za dwa rogi  koca) i  ciągnie dziecko po podłodze. Dziecko może zmieniać sposób
siedzenia lub leżenia na kocu.

4. "Mumia" - dziecko leży na kocu, z głową w jednym jego rogu, rodzic zawija dziecko tak, by widać
było tylko głowę (mumia) - po czym ciągnie mumię po podłodze, trzymając koc od strony głowy,
lub nóg dziecka.

5. "Naleśnik" - dziecko kładzie się na jednym boku koca, rodzic zawija dziecko niezbyt ciasno w koc
(naleśnik), po czym trzymając za wolną krawędź koca, rozwija je ostrożnie tocząc (aż dziecko wytoczy
się na podłogę). Najwygodniej zawija się, gdy dziecko trzyma ręce wyciągnięte w górę. Nie należy
zakrywać twarzy dziecka (chyba, że na to pozwoli)

6.  "Huśtanie  na  kocu"  -  dwoje  rodziców  trzyma  koc,  po  dwa  rogi  każdy,  dziecko  lezy  na  kocu
na plecach. Rodzice huśtają dziecko na boki (lub w kierunku głowa - nogi)

7. "Małpka na linie" - dwoje rodziców trzyma za końce zrolowany koc. Dziecko (małpka) wiesza się
na  kocu,  oplatając  go  od  dołu  rękoma  i  nogami.  Dorośli  próbują  unieść  małpkę  trochę  wyżej
i pokołysać.

8.  Relaks  -"Fotelik"  -  rodzic  siada  na  podłodze  z  wyprostowanymi  i  lekko  rozsuniętymi  nogami,
dziecko  siada  między  nogami  rodzica  i  opiera  się  o  niego.  Rodzic  kołysze  dziecko  oplatając  je
ramionami.


