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SCENARIUSZ ZAJĘĆ   RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Niebieskiej i Różowej 

 
RELAKSACJA 
 
       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 dziś 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……………… 

 
"Kwiecień plecień  bo przeplata, trochę zimy, trochę lata……. a co dzisiaj przyniósł nam 
kwiecień… piękne słońce, które  przygrzewa coraz mocniej. Jego promienie łaskoczą nas w 
nos ( Mama łaskocze dziecko po nosie)...Nasza głowa wygodnie spoczywa na miękkim mchu 
(miękka poduszeczka pod głową), jest przyjemnie....Nasze ręce leżą wygodnie, nasze nogi 
robią się ciężkie, nie mamy siły ich unieść do góry. 
Jest poranek… w dali słychać szum strumyka, ogarnia nas błogie ciepło...                           
Mama mocno przytula dziecko… nasz brzuszek robi się ciężki, plecy mocno przylegają do 
ziemi, poczujmy jaki mech jest wygodny, mięciutki ;-)  
Nad nami przelatują motylki    Ooo!!!! (Mama wykonuje ruch palcami ponad buzią dziecka.) 
Motyle szukają kwiatów, żeby usiąść (Mama delikatnie dotyka buzi , rąk, nóg dziecka.         
Wokół słychać radosny świergot, szum strumyka , miły ciepły wiaterek owiewa nam buzie i 
rączki (Mama delikatnie dmucha na buzię dziecka)  
Leżymy w promieniach ciepłego wiosennego słońca i jest nam dobrze, ptaszki śpiewają, woda 
szumi i tak wsłuchując się w muzykę, leżymy kilka - kilkanaście minut. Nagle wszystko ucicha. 
Dziecko zapada na krótko w drzemkę.  
Pozwólcie mu na to  ☺ 
 
Życzymy udanego weekendu i WESOŁYCH ŚWIĄT! 
Rehabilitacja 
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