


ACTIVITATS SETMANA DEL
25 AL 29 DE MAIG

D’EDUCACIÓ FÍSICA:

Aquesta setmana treballarem uns reptes amb la corda, però primer treballarem
alguns exercicis de salts per a preparar-nos. Els reptes de la corda els haureu d'anar
practicant durant tota la setmana perquè així al final de la setmana siguem uns experts
saltimbanquis i hàgem superat tots els reptes que puguem.
 
Treballem el salt perquè  té molts beneficis. El salt és una habilitat motriu que en dur-
la a terme s'aconsegueix desenvolupar la coordinació, l'equilibri i la força. A més,
també ens serveix per a ensenyar nous patrons de moviment i crear nous enllaços i
combinacions que us seran molt útils per a aprendre noves maneres de moure's i
conéixer-vos a vosaltres mateixos i relacionar-vos amb els altres.
 

Hola xiquetes i xiquets. Espere que continueu tots bé i que açò
millore al més prompte possible. A poc a poc la cosa va a millor
i per això hem de continuar en forma per a quan tot ja estiga
bé, i per a això us podem ajudar des de l'assignatura
d'Educació Física amb algunes activitats.

 

SALTS I ELS REPTES AMB LA CORDA



- Una corda. (No fa falta que siga una corda específica per a saltar, pot ser una
corda qualsevol que tinguem per casa)

MATERIALS

EXERCICIS DE SALT: PREPARACIÓ ABANS DEL REPTES DE LA CORDA

Realitza aquests exercicis que veus a baix amb imatges 8 repeticions (vegades)
cadascun dels exercicis. Quan acabes les 8 repeticions d'un exercici descansa 30
segons abans de passar el següent.   Fes-los tots per ordre i quan acabes tots els
exercicis repeteix-los tots dues vegades més, descansant 3 minuts cada vegada que
acabem tots els exercicis. En total repetir tots 3 vegades (3 sèries).
 
Fes-los tots els dies de la setmana que vages a practicar el repte de la cordes abans de
començar. Si algun dels exercicis no teniu el material per a fer-lo, no passa res, passeu
directament al següent.
 

A més el treball de salts és fonamental per a
desenvolupar en els xiquets i xiquetes ossos forts, ja
que com més fort es desenvolupen els ossos en edats
primerenques, major probabilitat de no patir malalties
dels ossos (com l'osteoporosi en anys futurs). Les
activitats que comporten suport de pes, com saltar,
caminar, etc. ajuda a conservar i augmentar la massa
òssia.

 



A) Salt en calaix o un altre objecte que tinguem
 d'una altura similar per casa que siga resistent. 

(L'objecte que anem a saltar damunt haurà d'estar 
abans  supervisat per la família si es pot utilitzar 

aqueix objecte o no per seguretat).

B)Salt del patinador/a.

E) Squat and jump: saltar i en
pujar a dalt pujar els braços el

més alt possible.

D) Camallades (zancadas en castellà) 
amb salts: realitzar una camallada
(pas acatxant-nos), però durant la 
camallada realitzar un salt i caure.

C)Tisores: obrir i tancar
braços i cames alhora.

F) Salt de la granota: 
salt enlaire pujant tot el que

pugues els genolls.



Marca amb un tic o una creu quan superes cadascun d'aquests reptes, o anota un
número si el repte et demana que ho faces el màxim de vegades possible. No oblides
que no pots passar al següent repte si no has superat l'anterior. Els primers reptes
són més fàcils que els últims, no passa res si no els aconseguim tots, el més important
és millorar, aprendre i passar-nos-ho bé. El repte l'has d'anar practicant durant tota la
setmana fins que t'isca. (Els 4 primers reptes són amb la corda tirada en el sòl, a partir
del repte 5 ja saltant amb la corda a les mans).

TAULA DE REPTES AMB LA COMBA

Si teniu qualsevol dubte no dubteu a contactar amb mi a través de 
Web Família (ÍTACA) o al correu electrònic mestrepabloef@gmail.com

 
Atentament el mestre d'Educació Física: 

Pablo García Nácher


