
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ  RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Żółtej  i  Zielonej 

 

 
 
Drogie Dzieci i Rodzice   
        
Jak w każde piątkowe popołudnie czas na relaks!  
 
Spróbujmy stworzyć miły nastrój. Nastrój spokoju.  
Zasuńmy zasłony, rolety…. 
Przygotujmy sprzęt do odtwarzania muzyki, laptop do odtwarzania melodii/piosenek z youtuba;   
odtwarzacze płyt, jeśli chcecie Państwo skorzystać z własnych ulubionych nagrań. 
Ulubiona bajkę czy książeczkę dziecka. 
Przygotujmy wygodne miejsce na kanapie, dywanie, kocu... 
Przygotowałyśmy dla Was piękne klasyczne utwory : 

 https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs   Fryderyk Chopin - Spring Waltz 

 https://www.youtube.com/watch?v=V8S4hvHavOc  Piotr Czajkowski 'Waltz of the flowers' 

Wszystko przygotowane,  czas zacząć…. 
Ułóżcie się wygodnie, uruchomcie swoją wyobraźnię , zamknijcie oczy, rozluźnijcie mięśnie, 
poczujcie błogostan i przyjemność... Dziecko może leżeć przytulone do rodzica. 
Komu z Państwa wystarczy muzyka, proszę słuchać… jeśli dziecko lubi słuchać bajek możemy 
mu poczytać… kto lubi puścić wodze fantazji może snuć własną opowieść lub opowiadać 
ulubioną bajkę…kto potrzebuje wsparcia, oto one……………… 

PSZCZOŁA MIODUSZKA  

Posłuchajcie bajki o pszczole MIODUSZCE.                                                   

                                Postarajcie się przeżyć to, co ona. 

 „Było lato, słońce mocno grzało. Pachniały kwiaty.                                                                                                                            
Mioduszka od rana zbierała z kwiatów słodki nektar.                                                                                                   
Musiała bardzo szybko poruszać skrzydełkami.                                                                                  
Poczuła zmęczenie: „ Ile to jeszcze kwiatów muszę odwiedzić?”                                            
Zaczęła liczyć: „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 „ .                                                                                       
Mioduszce zaczął się plątać język, położyła się wygodnie na dużym liściu, rozluźniła zmęczone 
nóżki i łapki, zamknęła oczy.                                                                                                               
Jej brzuszek zaczął spokojnie oddychać.                                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=V8S4hvHavOc
http://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/pszczola.jpg


„Jak mi dobrze” pomyślała.  „Moja prawa łapka staje się coraz cięższa, nie chce mi się jej 
podnieść. Moja lewa łapka staje się leniwa, nie chce mi się jej podnieść. Tylko mój brzuch 
równiutko, spokojnie oddycha.”                                                                                                        
„Prawa noga z przyczepionym woreczkiem miodu staje się ciężka, coraz cięższa i cięższa. 
Lewa noga, też z woreczkiem miodu staje się ciężka. Nie chce mi się jej podnieść. Głowa jest 
tak wygodnie ułożona. Jestem spokojna, słyszę spokojną muzykę.                                             
Czuję jak słońce ogrzewa moje nogi i łapki. Jest mi coraz cieplej. Jestem spokojna. Czuję się 
bezpiecznie. Ogarnia mnie senność.                                                                                                  
Zasypiam, zasypiam, zasypiam”. 

 

Jeśli dziecko zapadnie w drzemkę…pozwólcie mu na to. ☺ 

 

Życzymy udanego weekendu i WESOŁYCH ŚWIĄT! 
Rehabilitacja 

 

 

 


