Witam wszystkich animatorów  Zapraszam do zapoznania się z
nowymi zabawami dla dzieci 

Zabawa Lokomotywa
Wstęp:
Interaktywna zabawa lokomotywa jest doskonałym wstępem oraz rozpoczęciem
każdej imprezy dla dzieci. Ma na celu integrację grupy oraz nawiązanie
współpracy zespołowej. Jest bardzo prostą zabawą taneczną dla min 3 osób.

Zasady zabawy:
Do prawidłowego przeprowadzenia zabawy potrzebujemy min 3 osoby.
Prowadzący prosi o sformowanie tzw. "Pociągu" po czym wyjaśnia na czym polega
nasza niezwykła lokomotywa. Należy zacząć od przedstawienia jednego prostego
ruchu który ciągle sie powtarza - mianowicie : "Wszystkie ręce w górę - kładziemy
na ramiona - lokomotywa rusza - bo jest już spóźniona" Prowadzący mówiąc to
prosi wszystkich uczestników zabawy o próbne pokazywanie razem z nim.
Wyjaśnia także że podczas całej podróży pociągiem będą 4 stacje w których
będziemy musieli wykonać 4 zadania. Zdradzamy 1 zadanie na próbę i mówimy że
pierwsza stacja jest stacją śmiechu - i czy wszyscy umieją się głośno śmiać ? Jeśli
tak to wszyscy głośno się śmiejemy. Po takim wstępie możemy zacząć naszą
zabawę. Prowadzący zamienia się w lokomotywę - piosenka startuje i ruszamy :)
Podczas zabawy w lokomotywę musimy pamiętać że przed każdą stacje
lokomotywa musi się zatrzymać.
Zabawa lokomotywa jest bardzo prostą zabawą taneczną składająca się razem z
materiałem audio 

Zabawa Bum Bum
Wstęp :
Zabawa „Bum bum” jest interaktywną taneczno ruchową zabawą dla dzieci.
Ma na celu integrację grupy oraz pracę zespołową. Jest to zabawa
przeznaczona dla dzieci od lat 3.

Zasady zabawy :
Do prawidłowego przeprowadzenia zabawy prowadzący musi poprosić
wszystkich uczestników o stworzenie jednego dużego kółeczka. Kiedy
kółeczko już jest gotowe musimy wszystkich bawiących się nauczyć kilku
ruchów. Mianowicie mówimy iż zabawa składa się z bardzo prostych
gestów tzn. podnosimy lewą rączkę w górę , prawą w górę, kołyszemy
biodra, kołyszemy ręce, robimy obrót, podskok w górę, i tańczymy – każdy
tańczyć tutaj umie, ja wywijam w lewo, w prawo – klaszczę w dłonie –
brawo, brawo – no i łapie za paluszki – do środeczka główki, główki – bum
bum i do środka wszyscy krzyczą łał. Prowadzący wyjaśniając
poszczególne ruchy musi pokazywać je razem z dziećmi. Trzeba nadmienić
również że gdy będziemy słyszeć w piosence para papa to podnosimy obie
raczki do góry i machamy na lewo i prawo. Na zakończenie nauki animator
zadaje pytanie czy jesteście gotowi ? i Zaczynamy 

Zabawa bum bum jest bardzo prostą zabawą do wykonania razem z
dołączonym materiałem audio.

Zabawa Spinner
Wstęp :
Zabawa Spinner jest interaktywną zabawą taneczną skierowaną do uczestników w
każdym wieku. Jest bardzo prostą zabawą taneczną z nietuzinkowym układem
tanecznym

Zasady zabawy :
Do prawidłowego przeprowadzenia zabawy prowadzący musi poprosić wszystkich
uczestników o ustawienie się na przeciwko niego. Po czym zadaję pytanie czy
lubicie bawić się spinerami ? (oczywiście wszyscy odpowiadają taaak). Pokazujemy
uczestnikom pierwszy ruch który wygląda następująco : Wyciągamy prawą rączkę
przed siebie i zaczynamy odliczanie 1,2,3,4 kręcimy się jak spinnery – teraz Wy – i
goście naśladują to samo . Analogicznie resztę ruchów wykonujemy tak samo jak
w załączonym materiale audio.

Dzieci bardzo uwielbiają bawić się w zabawę Spinner. Życzę udanych animacji 

Linki Do materiałów wideo
Lokomotywa : https://www.youtube.com/watch?v=KZpDsFyAJ10
Bum Bum -

https://www.youtube.com/watch?v=wId38dZzwaY

Spinner -

https://www.youtube.com/watch?v=1_zqolNYtBQ

Link do pobrania piosenek w wersji audio gotowych do zabawy 
Zabawy
materiały
–
audio
https://drive.google.com/open?id=1US3Km6EBGbOhI3f1TVqkZY9ltefZV
0b6
Zapraszam również na stronę internetową – gdzie znajdziecie dużo
więcej materiałów dla dzieci
http://www.zespol-maskotki.pl

Życzę udanej zabawy 
Łukasz Szpakowski
Tel. 510-228-287

