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KWIECIEŃ
MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI
Z

PRZEDSZKOLA NR 24
W CHORZOWIE

Za co lubimy wiosnę ?
Za przylaszczkę, pierwiosnek.
Za sasankę w futerku, za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące.

 5.04.2016 – reprezentanci z grupy „Motylki” wezmą udział
w konkursie wiedzy o zdrowiu „Witaminki”;
 7.04.2016

–przedstawiciele

„Motylków”

będą

reprezentować przedszkole w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej;
 7.04. 2016 – „Motylki” wychodzą do Teatru Rozrywki na
„Bajkę o kolorach”;
 14.04.2016

–

dziewczynki

z

grupy

„Motylki”

przygotowywane przez P. Anetkę Ch. wezmą udział
w konkursie tanecznym Cheerleaders;
 15.04.2016 – odbędą się warsztaty organizowane przez
PTS ALBA;
 26.04.2016- grupy „Motylki”, „Biedronki” i „Żabki” wyjdą
na przedstawienie „O Czerwonym Kapturku czyli do
prawdy po sznurku” do ChCK;
 28.04.2016 – „Biedronki” wezmą udział w Konkursie na
najpiękniejszy latawiec na stadionie MORiS;
 29.04.2016- przedstawiciele grupy „Motylki” wezmą udział
w konkursie wiedzy „Tropiciele przyrody”

Wiek przedszkolny to najważniejszy okres w rozwoju
fizycznym dziecka. W okresie tym kształtują się cechy
somatyczne i motoryczne oraz nawyki higieniczno – zdrowotne.
Im trafniejsze i pełniejsze jest nasze oddziaływanie, tym
zdrowsze i radośniejsze jest dziecko. Ruch jest naturalną
potrzebą wieku dziecięcego. Nie należy, więc go tłumić, a dążyć
do tego, by dzieci jak najwięcej czasu spędzały w ruchu.
Przejawy uporu i agresji można osłabiać poprzez ekspresyjne
zajęcia ruchowe. Nauczyciel przedszkola organizuje, więc
zajęcia w taki sposób, aby dzieci kilkakrotnie w ciągu dnia miały
okazję do wykonywania różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych.
Zabawy i gry ruchowe wywierają wszechstronny wpływ na
rozwój dziecka dzięki temu, że: wprowadzają radosny nastrój i
dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowotny, wzmagają
ogólny rozwój, rozwijają sprawność fizyczną, wyrabiają dodatnie
cechy charakteru, a w szczególności świadomą dyscyplinę i
karność oraz umiejętność zespołowego współdziałania i
współzawodnictwa.
Rodzice bardzo często słyszą podczas rozmów z nauczycielem
lub czytają o metodach rozwijających sprawność fizyczną
dzieci, o których nic nie wiedzą. Scharakteryzuję krótko teraz
kilka z nich.

Metoda opowieści ruchowej (J.C.Thulina) - odtwarzanie
ruchem treści opowiadania, czynności ludzi, poruszania się
zwierząt, ptaków itp. Metoda ta polega na tym, że nauczyciel
przez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie
opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka, skłaniając je
odtwarzania ruchem jego treści, przedstawiania różnych
sytuacji, zdarzeń, sposobów poruszania się zwierząt, itp.
Opowiadanie musi opierać się na zasadach wszechstronności
ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej.
Można zaproponować tematykę opowiadania: zwiedzamy ZOO,
spacer do lasu itp. Zasadniczym warunkiem prawidłowo
wykonywania ruchu jest istnienie jego obrazu w świadomości
dziecka. Wykorzystujemy tu pamięć ruchową dzieci w wyniku
bezpośredniej obserwacji lub wyobrażenia wywołanego przez
nauczyciela.
Metoda gimnastyki twórczej R.Labana to improwizacja
ruchowa bez pokazu ruchu przez nauczyciela. Metoda ta,
nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę
odgrywać tu będzie inwencja twórcza ćwiczących, ich
pomysłowość, fantazja, doświadczenie ruchowe. W metodzie tej
posługujemy się różnymi formami ruchu, takimi jak:
odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, pantomima, ćwiczenia
muzyczno- ruchowe, taniec opowieść ruchowa, itp. Nauczyciel
staje się współuczestnikiem i współpartnerem zabaw.
Metoda wg K.Orffa to formy - ruchowo - muzyczne - słowne.
Twórca tej metody wyszedł z założenia, iż ćwiczenie
gimnastyczne należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą
rytmiczno-muzyczną oraz kulturą słowa. Głównym celem i
zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do
samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza z
powiązania muzyki z ruchem). Zarówno muzyka jak i ruch, oraz
żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych
ćwiczeniach
dominuje
zwykle
jeden
z
wymienionych
elementów.

Metoda gimnastyki rytmicznej A.M. Kniessów- jest to
rodzaj gimnastyki twórczej, utanecznionej. W metodzie tej
eksponuje się naturalne formy ruchowe, z wyłączeniem baletu i
technik sportowych, chociaż może być stosowana ich
interpretacja w formach taneczno-rytmicznych. Stosowane są
przy tym nietypowe przybory w większości przypadków
zrobione własnoręcznie przez dzieci. Używane również jako
instrumenty perkusyjne (bijak obustronny, łuski orzecha
kokosowego, dzwoneczki, itp.). W tej metodzie ogranicza się do
minimum mówienie w czasie zajęć. Rola nauczyciela polega na
demonstracji ruchu i wzbogaceniem go muzyką, instrumentem
perkusyjnym oraz przyborami. Główny tok zajęć polega na
naśladownictwie ruchu prowadzącego, który nie tylko
demonstruje ruch, ale jest również współćwiczącym, jest często
osobą wiodącą, ale w miarę zaawansowania ruchowego grupy,
pozostawia jej wiele swobody.
Metoda ruchu rozwijającego według W. Sherborne ma na
celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała,
usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i
związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć
zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa.
Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w
której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje
się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą
inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą
osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem

współprzeżywania, nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na
zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i
przeżycia szczęścia. Metoda tejże autorki, prezentuje ruch
rozwijający jako metodę, szczególnie przydatną w pracy z
dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w
przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych. Warunkiem
prowadzenia zajęć jest zabawowa, radosna atmosfera,
możliwość osiągania sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólna
satysfakcja z pokonywania trudności.
Metoda ścisła jest ona najstarszą stosowaną metodą w
wychowaniu fizycznym dzieci. Metoda ścisła polega na ruchu
odwzorowanym z pokazu lub wykonywanym na podstawie
słownego ujęcia ruchu. Ćwiczenia wykonywane są jednakowo
przez wszystkich ćwiczących, na komendę lub w podanym
rytmie. Stwarza to sytuacje dyscypliny, podporządkowania się.
Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) - jej
twórcą był R.Czyżewski. Jest ona formą przejściową od
ćwiczeń
stosowanych
w
formie
ruchów
zabawowonaśladowczych do zadań wykonywanych według pewnych
prawideł. Polega ona na zamierzonym zestawieniu odpowiednio
dobranej pozycji wyjściowej z przemyślanym przebiegiem ruchu
wykonywanym często z użyciem przyborów pomocniczych.
Repertuar zadań obejmuje ruchy proste, łatwo zrozumiałe,
niewymagające długich wyjaśnień, wymuszające na dziecku
projektowany przebieg ruchu i efekt działania. Istotne w tej
metodzie jest powtarzanie tego samego ruchu w celu
przyswojenia sobie określonej czynności.
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