
Codzienne  trenowanie własnego umysłu
  i rozwijanie swoich umiejętności - propozycje zabaw

 
Drodzy Uczniowie!

Mam dla Was kolejne  propozycje ćwiczeń do codziennego treningu. Cwiczenie swojej

koncentracji uwagi, pamięci i kreatywności jest bardzo potrzebne.

Wystarczy kilkanaście minut dziennie. Potraktujecie te ćwiczenia jako rozgrzewkę przed 
nauką lub sposób na spędzenie czasu wolnego.Każdy dzień to nowe wyzwanie.

Zachęcam Was do zaangażowania się w ćwiczenia.
 ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniedziałek. Dzień 1.

 

Zadanie 1.  

 Przewietrz pokój. 

 

 

Zadanie 2. Planowanie obrazkowe

 Przygotuj: kartkę papieru formatu A4 i kredki.

 Nowy tydzień to nowe wyzwania i zadania do realizacji.

 Spróbuj opisać swoje zadania na dzisiejszy dzień poprzez narysowanie symboli

spraw, zadań do realizacji.

 Czy łatwiej odczytuje Ci się informacje w postaci rysunków?

 Zastanów się dlaczego?

 Może to dobry sposób na planowanie i zapamiętywanie?

 Wtorek. Dzień 2.

 9 czerwca- Dzień Przyjaciela

PRZYJACIEL - To jedna z najważniejszych osób na świecie.
Jeśli go jeszcze nie macie – z pewnością kiedyś znajdziecie.

 To ktoś, z kim dobrze jest się bawić, śmiać, rozmawiać.
 Czasami miłe niespodzianki sobie sprawiać :-)

VIII. NIE MÓWIĆ MU JEDNEJ RZECZY MAJĄC NA MYŚLI DRUGĄ (BYĆ SZCZERYM).
IX. NIE BYĆ ZŁOŚLIWYM WZGLĘDEM NIEGO.
X. NIE NAŚMIEWAĆ SIĘ Z NIEGO W TOWARZYSTWIE.



 

 

 

 Zadanie 2. 

  Wypisz wyrazy, które kojarzą Ci sie ze słowem przyjaciel.
Wykonaj portret swojego przyjaciela.

 

 

 

 

Środa. Dzień 3.

 

Zadanie 1.  

 Zrób 10 przysiadów. 

 

 

Zadanie 1. Zabawa ruchowa
 Pospaceruj po swoim pokoju:

 tak zwyczajnie,
 chodź jak człowiek bardzo zmęczony,
 poruszaj się delikatnie, jakbyś był ze szkła,
 wyobraź sobie, że idziesz z ciężkim workiem na plecach,
 jesteś bardzo radosny, szczęśliwy, bo robisz to co lubisz najbardziej

Zadanie 2. Radosne rozwinięcia
 Weź kartkę papieru i długopis.
 Wymyśl 4 rozwinięcia podanego poniżej skrótu. Mogą być śmieszne i abstrakcyjne.

PKS
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………



Czwartek. Dzień 4.
 

Zadanie 1.  

 Wyciągnij prawą rękę przed siebie  

 Narysuj w powietrzu kilkakrotnie leżącą ósemkę.  

 Powtórz ćwiczenie lewą ręką.  

 Teraz spleć dłonie przed sobą  

 Powtórz ćwiczenie jeszcze raz. 

 

Zadanie 2. Taniec części ciała 

 Przygotuj: kartkę papieru i długopis/ołówek. 

 Spróbuj wymyślić jak najwięcej odpowiedzi na określone pytania. 

 Przykład: 
 Jaka może być cena? (np.: niska, wysoka, promocyjna, umowna, itd.). 

  

 A to pytania dla Ciebie  
 Jakie mogą być drogi? 

 Jak może być góra? 

 Jakie mogą być klucze? 

 

 

Piątek. Dzień 5.
 

Zadanie 1.  

 Stań prosto 

 Wykonaj kilka skłonów w dół, następnie do prawej/lewej nogi 

 

 

Zadanie 2. Abstrakcyjny rysunek
 Przygotuj:  kolorową gazetę, klej, nożyczki , białą kartkę papieru, kredki, mazaki,

ołówek mogą być też farby.
 Wytnij z gazety rysunek, fotografię, która Ci się najbardziej spodobała.
 Naklej na kartce w dowolnym miejscu wybrany obrazek.
 Spróbuj za pomocą mazaków kredek dokończyć swój abstrakcyjny rysunek.
 Co powstało?


