


Polecamy Państwu na czas kwarantanny proste ćwiczenia i zabawy
ruchowe dla Was i dla dzieci. Można ten czas spędzić aktywnie
i co najważniejsze rodzinnie.
Od 20 kwietnia, można też zaplanować wyjście do parku lub lasu,
ale na plac zabaw jeszcze nie czas, dlatego ćwiczmy w domu!



W zdrowym ciele zdrowy duch!

W młodym, dynamicznie rozwijającym się organizmie brak ruchu szybko
powoduje sztywność ciała, różnorodne asymetrie i dysproporcje oraz
wady postawy, wynikające ze złych nawyków, ukształtowanych często
już we wczesnym dzieciństwie.
Codzienna dawka ćwiczeń poprawi
samopoczucie i rozładuje dziecięcą energię.



Kondycja fizyczna dziecka

Aktywność fizyczna zapewnia prawidłowy rozwój układu mięśniowo-
szkieletowego (kości, mięśnie i stawy), stymuluje rozwój układu krążenia
oraz oddechowego (serce i płuca), pobudza rozwój układu nerwowego
(koordynacja i balans ciała, kontrola ruchów). Warunkuje również
utrzymanie prawidłowej masy ciała. Ruch jest czynnikiem hartującym
dziecko, a więc zapobiegającym występowaniu różnych chorób wieku
dziecięcego.
Ruch i ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na samopoczucie,
ułatwiają radzenie sobie ze stresem. Aktywność fizyczna przyczynia się
również do poprawy takich sprawności umysłowych, jak szybkość
podejmowania decyzji, planowanie i pamięć krótko- i długotrwała,
skupienie i podzielność uwagi.



Ćwiczenia poranne

Wysiłek z samego rana bywa trudny, ale są ćwiczenia, które nie męczą,
a wręcz dodają energii. Taka aktywność tuż po przebudzeniu jest bardzo
zdrowa i zapewnia siły do pracy i nauki na cały dzień. Wspólna poranna
rozgrzewka zacieśni także więzi rodzinne i wyrobi u najmłodszych
nawyk ruszania się już od rana.
Aby ćwiczyć, wystarczy wygospodarować
w mieszkaniu niewielki skrawek podłogi.
Do tego przyda się mata, której brak można
z powodzeniem zastąpić np. kocem.
Dodatkowo warto przebrać się
w luźne ubranie.



Najłatwiejsze ćwiczenia do wykonania w domu to:

•   brzuszki

•   pompki

•   wyskoki

•   pajacyki

•   bieg w miejscu

•   skakanie na skakance

•   przysiady z wyskokiem

•   przysiady z wyprostowanymi 

rękami



Inspiracja 

Światowa Organizacji Zdrowia (WHO) zaleca dzieciom i młodzieży w wieku
517 lat co najmniej 1 godzinę ruchu o średniej i zwiększonej intensywności.
Poza tym co najmniej 3 razy w tygodniu dziecko powinno wykonywać przez
30 minut intensywne ćwiczenia, podczas których następuje wzmacnianie
mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała, oraz ćwiczenia poprawiające
gibkość.
Proponujmy Państwu ćwiczenia wspomagające motorykę, 
refleks i koordynację ruchową, w których pomocne będą 
butelki z wodą. 

Jesteście Państwo ciekawi jak to robią tata i córka? 
Zajrzyjcie tu:
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


Jakie ćwiczenia możemy wykonać wspólnie z dziećmi?

•   Przysiady wykonywane na zmianę, trzymając się za ręce;
•   Brzuszki z klaśnięciem w dłonie;
•   Chód bokiem, krokiem „odstawno-dostawnym” z ugiętymi kolanami;
•   Przysiady z lekkim wyskokiem;
•   Podczas gdy dziecko ma przerwę, rodzic może 

wykonać pompki.

Chcecie Państwo zobaczyć te ćwiczenia 
w wykonaniu mamy i córki? 

Zapraszamy tu:

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166676,25814783,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-
zorganizowac-domowe-lekcje.html

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166676,25814783,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-zorganizowac-domowe-lekcje.html


Zawody sportowe w domu

Do prostych ćwiczeń można zmotywować dzieci
organizując formę zawodów sportowych.
W mieszkaniu możecie wykonywać codziennie
przysiady – wystarczy rozpocząć od 10 przysiadów
i co dwa dni dodawać kilka kolejnych. Całość
spisujcie na ogólnodostępnej kartce przyczepionej np.
do lodówki. Wyznaczcie poziomy, za których
osiągniecie, dostaniecie konkretną nagrodę – może to
być ulubiony deser, medal, bądź zakup kolejnej gry
planszowej.



Ćwiczenia w formie zabawy

Dzieci wykazują dużą naturalną potrzebę 
dynamicznego ruchu i oczekują w tym zakresie 
wyzwań. Dlatego można im zapewnić taki rodzaj 
zajęć, który sprawi, że będą mieć odpowiednią 
motywację do ruchu, a jednocześnie będzie on im 
sprawiać przyjemność. Warto wypróbować 
zabawy wykorzystując stałe elementy 
wyposażenia mieszkania, nabierające nowych 
funkcji. W niewielkim mieszkaniu sprawdzi się 
np. rodzinny wyścig przez tor przeszkód. 



Tor przeszkód 

Pomyślcie wspólnie z dziećmi nad trasą,
przygotujcie elementy toru, ustawcie
przeszkody (można wykorzystać np.
krzesła, ubrania, pudełka) i sprawdźcie,
kto pokona go w najkrótszym czasie.
W małym mieszkaniu sprawdzą się
właśnie takie zabawy, które sami
stworzycie. Niby drobnostka, a jednak
zapewnia minimalną dawkę ruchu.
Na zwycięzcę niech czeka nagroda!



Zabawa jest ważna!

Chęć zabawy oraz grania w przeróżne gry to podstawowa i naturalna
potrzeba dziecka, dlatego warto ją wykorzystać w dbaniu o zdrowie
pociechy, a przede wszystkim jej rozwój motoryczny. Taka forma
wysiłku pomaga także kształtować wyobraźnię, charakter, pamięć czy
orientację przestrzenną.



Poszukiwacze skarbów

Zabawa polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek,
tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do
skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych, typu:
zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy.
W całym domu można także pochować kilka kartek
z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”,
„szukaj za kanapą”, „zajrzyj do kuchni”. Wówczas
mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc
będzie z siebie dumne, a przy okazji się porusza.
To co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko
od wyobraźni organizatorów.

Opis zabawy oraz jej warianty znajdą Państwo tu:

http://dzieciusiowo.pl/zabawy-dla-dzieci/

http://dzieciusiowo.pl/zabawy-dla-dzieci/


Wieczorne wyciszenie 

Po całym męczącym, pełnym ekscytacji dniu warto wykonać kilka
ćwiczeń, które pozwolą dziecku się wyciszyć i przygotować do snu.
Proszę pamiętać, że wyciszenie i dobry sen to równie ważny
czynnik warunkujący zdrowie jak aktywność fizyczna.
Do takich aktywności należą „Opadające liście”.
W pozycji stojącej dziecko chwyta ręką leżącą na podłodze chustę,
podrzucają ją do góry i obserwuje jej ruch podczas opadania,
po czym odtwarza ten ruch własnym ciałem. Warto powtórzyć
tę czynność kilka razy.



Życzymy dobrej zabawy i DUŻO zdrowia!

Pamiętajmy!

Rozwijając sprawność ruchową dziecka wpływamy
jednocześnie na jego rozwój umysłowy. Poprzez ruch
ćwiczymy z dzieckiem nie tylko ciało, ale także zdolność
logicznego myślenia, koncentrację, pamięć oraz zdobywanie
nowych umiejętności tj. samodyscyplina. Zróżnicowane ćwiczenia
dla najmłodszych wpływają po prostu pozytywnie na ich rozwój,
dlatego tak ważne jest, aby uczyć poprzez zabawę.

Z pozdrowieniami Wychowawcy Świetlicy SP nr 48



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,11622449.html

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10314148/jak-dbac-o-aktywnosc-calej-
rodziny-w-malym-mieszkaniu.html

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166676,25814783,cwiczenia-dla-dzieci-
w-domu-jak-zorganizowac-domowe-lekcje.html

http://dzieciusiowo.pl/zabawy-dla-dzieci/

http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/aktywne-cwiczenia-i-zabawy/

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,11622449.html
https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10314148/jak-dbac-o-aktywnosc-calej-rodziny-w-malym-mieszkaniu.html
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/7,166676,25814783,cwiczenia-dla-dzieci-w-domu-jak-zorganizowac-domowe-lekcje.html
http://dzieciusiowo.pl/zabawy-dla-dzieci/
http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/aktywne-cwiczenia-i-zabawy/

