
17.04.2020 piątek 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ   RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Zielonej i Niebieskiej  
 
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. Będzie potrzebny miękki kocyk i 2 rurki po papierze 
toaletowym lub papierowym ręczniku… 
Przygotujmy wygodne miejsce na kanapie, dywanie, kocu... 
Przygotowałyśmy dziś dla Was piękne klasyczne utwory : 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=MxvUcVKf3AY CHOPIN April dreams 

https://www.youtube.com/watch?v=PjbDyVNhMko&list=RDPra9NlaKwNg&index=10   

Adagio (Albinoni) 
Wszystko przygotowane,  czas zacząć…. 
Ułóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy, rozluźnijcie mięśnie ….                                                                           
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……………… 

 
„Mały zajączek Tomcio postanowił zrobić marchewkowe zapasy na zimę. Przez cały 

dzień zbierał marchewki i na wieczór poczuł się już bardzo, bardzo zmęczony. Jego łapki 
poruszały się wolno (dziecko i Mama powolutku poruszają uniesionymi do góry rękami), powieki 
stawały się coraz cięższe, a oczy same się zamykały (zamykamy oczy).                                          
Głowa była tak ciężka, że zajączek nie miał już siły iść dalej. Resztkami sił poruszał bardzo 
zmęczonymi łapkami, oddychał wolno i z trudem dotarł do swojej norki. Po ciężkiej pracy 
nareszcie poczuł pod łapkami ciepłe, pachnące i mięciutkie jak pierzyna sianko. (Mama 
przygotowuje miękki kocyk).                                                                                                                         
Zajączek postanowił trochę odpocząć. Położył się więc powoli na brzuchu, a sianko delikatnie 
otulało jego zmęczone i malutkie ciało (przykrywamy dziecko leciutkim kocykiem). Poczuł świeży 
zapach siana oraz soczyście smaczny zapach zbieranych marchewek. Z zewnątrz norki 
dobiegał do niego dźwięk grających koników polnych oraz kojący śpiew zasypiających ptaków. 
Leżąc na plecach, przez dziurkę w norce obserwował niebo pełne złotych gwiazd (patrzymy 
przez rurkę po papierze toaletowym) .                                                                                                   
Po niebie bardzo wolno poruszały się białe, puszyste chmurki, które przypominały mu pyszną 
watę cukrową. Zamknął zmęczone oczy i wyobrażał sobie, jak leży na takiej miękkiej chmurce i 
tylko wyciąga łapkę, aby skosztować jej słodkiego, cukrowego smaku. Tomcio oddychał 
bardzo powoli. Wciągał powietrze nosem, a wypuszczał ustami. Gdy nabierał powietrza, jego 
miękki brzuch unosił się do góry, kiedy wypuszczał powietrze, jego brzuszek opadał w dół         
( Mama kładzie rękę na brzuchu dziecka i sprawdza jak oddycha), motylek delikatnie połaskotał go 
po nosie (Mama dotyka delikatnie nosek dziecka).                                                                               
Tomcio otworzył powoli oczy i poczuł się lekki jak piórko. Nie był już zmęczony, jego łapki 
miały siłę, by kicać, a oczy były szeroko otwarte. Zajączek poczuł się odprężony, wypoczęty i 
gotowy do przeżywania nowych przygód. Pamiętaj, że zawsze kiedy jesteś zmęczony, możesz 
powrócić na mięciutkie sianko i razem z Tomciem odpocząć po ciężkim dniu”. 

 
Życzymy udanego weekendu REHABILITACJA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MxvUcVKf3AY
https://www.youtube.com/watch?v=PjbDyVNhMko&list=RDPra9NlaKwNg&index=10


 


