
Rytmika 
Kl. 1 

https://www.youtube.com/watch?v=6e7H87Q3fEk – dwiczenia wzmacniające mięśnie pleców 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 – dwiczenia prawidłowej postawy dla dzieci 

Zabawy metodą Weroniki Sherborne; 

 Ćwiczenia „z” partnerem (do zabawy można wykorzystad większego misia-przytulankę) 

            „kangury” – jedno dziecko jest matką i tuli w ramionach swoje dziecko 

            „mosty” – przechodzenie wokół, nad, pod partnerem w siadzie klęcznym 

            „wycieczka” – ciąganie leżącego partnera za nogi po podłodze 

            „rolowanie dywanu” – jedno dziecko leży na podłodze, drugie go turla 

 

Kl.2 

https://www.youtube.com/watch?v=dkWkk9PkJdM&feature=youtu.be – dwiczenia – profilaktyka wad postawy 

Zabawy metodą Weroniki Sherborne; 

 Siad skulny rozkroczny – uderzanie o kolana: dłoomi, pięściami, łokciami, rozcieranie                        

kolan, spychanie kolan do podłogi i podnoszenie ich 

 W siadzie – wymachy nóg, bezwładne przewroty 

 W siadzie – rozjeżdżanie się na zewnątrz i do środka koła 

 Ślizganie i czołganie się po podłodze 

 Turlanie się oraz turlanie kolegi po podłodze 

 Relaks – odpoczynek w leżeniu, głębokie oddechy 

 Przechodzenie wokół leżących i nad nimi, następnie przeskakiwanie 

 Dobieranie się parami 

 Siad rozkroczny naprzeciwko siebie – naprzemianstronne skłony i leżenie raz na jednym, raz na drugim 

boku 

 Siad tyłem – jedno dziecko wykonuje skłon, a drugie kładzie się na jego plecach, próby wspólnego 

wstania, pchania partnera po podłodze plecami, stopami, rękami 

 Relaks w leżeniu na podłodze – dzieci obchodzą się nawzajem 

 „Skała” – jedno dziecko siedzi mocno podparte o podłoże, drugie próbuje je przesunąd, pchając w 

różnych kierunkach 

 Kołysanie się siedząc przodem do siebie z lekko zgietymi nogami, dzieci trzymają się za ręce 

 Leżymy na plecach – wszyscy przewracają się jednocześnie na prawy bok, potem na lewy bok, itp. 

 Ćwiczenia twórcze – dzieci naśladują popis łyżwiarzy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6e7H87Q3fEk
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=dkWkk9PkJdM&feature=youtu.be


Kl. 3    

https://www.youtube.com/watch?v=vkIJ_vAlsrQ – dwiczenia pleców 

Zabawy metodą Weroniki Sherborne; 

 Jeżdżenie po podłodze na pośladkach i wypowiadanie swojego imienia 

 Nazywanie części swojego ciała i poklepywanie ich 

  Badanie przestrzeni wokół siebie machając w powietrzu nogami i rękoma 

 Chodzenie po sali na sztywnych nogach 

 Chodzenie po sali i udawanie, że się jest wodorostem w wodzie, który się kołysze wraz z falami 

 Chodzenie jak duch i wydawanie z siebie delikatnego odgłosu jak duch 

 Prowadzenie ślepca – jedno dziecko zamyka oczy i jest oprowadzany przez drugie dziecko po całej sali 

 W siadzie na podłodze przepychanie się plecami 

 W pozycji stojącej tyłem – jedno dziecko opiera się na plecach kolegi, a ten stara się częściowo przyjąd 

ten ciężar 

 Jedno dziecko leży nieruchomo na brzuchu na podłodze, drugie stara się je przewrócid na plecy lub 

chociaż poruszyd 

 Stos – zwożenie za nogi dzieci leżących na plecach na podłodze na jeden duży stos, na klaśnięcie 

wszyscy nagle wstają i rozbiegają się po całej sali 

 

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

