
Grupa młodsza integracyjna 4–latki 5.05.2020r

Aktywność ruchowa - Zestaw zabaw ruchowych (potrzebne będą
chusteczki z materiału)

• Zabawa orientacyjno – porządkowa Owady na łące.
Dziecko porusza się na palcach w różnych kierunkach pokoju, naśladuje głosem
ciche bzyczenie. Gdy rodzic klaśnie w ręce dziecko przykuca- owad odpoczywa
na kwiatku. Na dwa klaśnięcia dziecko- owad porusza się po pokoju. Chusta lub
chusteczki imitują skrzydełka więc podczas poruszania dziecko macha nimi.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Bukiety kwiatów.
Dziecko spaceruje po łące’’, co pewien czas schyla się I zrywa ,,kwiatek’’. 
Na hasło “Bukiety kwiatów”, dziecko zatrzymuje się I podnosi do góry raz prawą 
rękę, raz – lewą, prezentując swoje bukiety.

• Zabawa z elementem równowagi Bocian chodzi po wysokiej trawie.
Dziecko  chodzi z wysokim unoszeniem kolan. Po kilku krokach  zatrzymuje się
I stoi na jednej nodze. Porusza przed sobą złączonymi rękami wyobrażającymi dziób
bociana I powtarza słowa: “Kle, kle, kle, żabki mi się chce”.

• Zabawa z elementem skoków Ostrożnie żabki.
Dziecko-żabka porusza się, skacząc w przysiadzie. Na hasło: “Idzie bocian”, przykuca,
zastyga w bezruchu I chowa głowę w ramionach. Hasło: “Nie ma bociana”, jest sygnałem,
że niebezpieczeństwa nie ma ,żabki mogą skakać dalej.

• Zabawa z elementem biegu Próbujemy złapać motyla.
Dziecko biega w różnych kierunkach. Na słowo Hop , wyskakuje w górę, klaszcząc
 nad  głową.powtarzamy  tą aktywość kilka razy.

• Zabawa z elementem czworakowania Pracowite mrówki.
Rodzic rozrzuca na podłodze gazety podarte na małe kawałki. Dziecko- mrówka, porusza
się na czworakach, jak najszybciej stara się posprzątać  śmieci. Rodzic  mierzy czas 
stoperem.

• Ćwiczenie przeciw  płaskostopiu.
Dziecko siedzi z rękami podpartymi z tyłu I podnosi chusteczki palcami stóp.
Dziecko stoi przed nim leżą chusteczki. Stara się złapać chusteczki palcami stopy-
naprzemiennie I podrzucić do góry.

• Ćwiczenie wzmacniające mięśnie kręgosłupa.
Dziecko leży na brzuchu, nogi ma wyprostowane I złączone, głowę uniesioną.
W rękach  wyciągniętych do przodu trzyma chusteczki. Dziecko stara się  chwilę
wytrzymać w tej pozycji , a następnie odpoczywa .

• Ćwiczenie z elementem rzutu I łapania.
Dziecko dłońmi ściska chusteczki, a następnie wyrzuca  je wysoko w górę jak 
najwyżej I łapie.
Powodzenia !
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