
 Zabawy z gazetami”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem twórczej metody Labana. 

Taniec z gazetami, wykonywanie kulek z gazety. ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne. 

 

4,5 latki 

 

Cele ogólne: 

-inicjowanie ruchów do poznania własnego ciała oraz kształtujących związek jednostki z otoczeniem 

fizycznym 

-wyczucie przestrzeni ograniczonej i nieograniczonej 

 

Cele szczegółowe (dziecko): 

-poznaje możliwości swojego ciała 

-uważnie słucha poleceń nauczyciela 

-potrafi wczuć się w rytm muzyki 

-wykorzystuje gazetę do ćwiczeń gimnastycznych 

-jest sprawne ruchowo 

 

Metody pracy: 

-R.Labana, 

-elementy muzykoterapii oraz zabaw relaksacyjnych 

 

Formy pracy: 

-zbiorowa z całą grupą 

 

Środki dydaktyczne: 

-szare gazety 

-bębenek, grzechotka 

-odtwarzacz CD, płyta z warsztatów „ Zabawy z dźwiękiem i nietypowymi przyborami” cz.1” „ 101 

pomysłów na zabawy rytmiczno- ruchowe z dziećmi”, 

-płyta CD „ Świat pięciolatka” 

-kosz wiklinowy 

 

Przebieg zajęcia: 

 

1.Przebieranie się w stroje gimnastyczne. 

2.Swobodny taniec z gazetami do piosenki „Deszczowa piosenka”- na słowa kap, kap, kap i chlap, 

chlap, chlap uderzanie ręką w gazetę. 

3.Dzieci biegają swobodnie po sali przy dźwiękach grzechotki, gdy dźwięk umilknie wykonują 

polecenia: 

-podejdź do gazety skradając się 

-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 

-podejdź do gazety tupiąc 

-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 

-podejdź do gazety na czworakach 

4.Ćwiczenia z gazetą: 



-wchodzenie i schodzenie z gazety 

-przeskoki (przód, tył, bok) 

-przysiady, skłony z gazetą 

-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 

-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka). 

5.Zabawa ruchowa- dzieci siedzą w kole na gazecie i mówią: 

Na mojej gazecie siedzę sobie, 

Na mojej gazecie bębnię sobie, 

Na mojej gazecie śpię sobie, 

A kiedy usłyszę głośny ton (uderzenie w bębenek)uciekam stąd! (zmiana gazety na inną). 

6.Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa hej ho wyprost ręki do góry. 

7.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, utrzymanie kuli 

w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 

8.Ćwiczenia z kulą gazety: 

-przekładanie pod jedną i drugą nogą 

-przekładanie za plecami 

9.Masażyk- dzieci siedzą w kole na dywanie, w rytm muzyki relaksacyjnej wykonanie masażyku kulką 

z gazety. 

10.Marsz po kole- machanie kulką z gazety na pożegnanie. 

11.Wrzucanie kul z gazety do koszyka. 


