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SCENARIUSZ ZAJĘĆ   RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Niebieskiej i Zielonej 
 
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=aOGDU3vBv10  Emerson Lake & Palmer - C'est La Vie 

 https://www.youtube.com/watch?v=hh5ytES7Kko Rondo Veneziano - Incontro (Magica 
Melodia) 
Ułóżcie się wygodnie, uruchomcie swoją wyobraźnię , zamknijcie oczy, rozluźnijcie mięśnie, 
poczujcie  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……………… 

 
"Teraz będziemy bawić się w misia Puchatka, to będzie bardzo przyjemna zabawa. Kto potrafi 
naprawdę stać się misiem i robić wszystko to co miś, ten będzie się tak dobrze czuł, jak miś i 
będzie taki wesoły i zadowolony.". 

 „ Spotkanie z misiem Puchatkiem” – 

Dziecko leży na miękkim podłożu ( pod głową ma poduszkę). Miś żyje w dużym ciemnym lesie. 
Przez całą wiosnę, lato i jesień miś ciężko pracował, musiał najeść się do syta, musiał także 
budować sobie posłanie, na którym przez całą zimę będzie spał. Ty na pewno wiesz o tym, że 
niedźwiadki w zimie śpią. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOGDU3vBv10
https://www.youtube.com/watch?v=hh5ytES7Kko


Wyobraź sobie teraz naszego zmęczonego, spracowanego misia….my teraz będziemy robić 
wszystko to, co robi Miś.                                                                                                                   
Miś układa się do głębokiego zimowego snu,  kładzie się prościutko na posłaniu. I my też 
kładziemy się prościutko na kocu. Misio kładzie sobie pod głowę poduszkę z zielonego 
puszystego mchu (Mama i dziecko układają się wygodnie na poduszkach).  

Misio leży spokojnie, ma zamknięte oczy, czuje jak odpoczywają jego ręce, nogi, głowa, buzia i 
oczy. Najpierw misio czuje, że jego noga (ta od okna) robi się taka ciężka, coraz cięższa, jakby 
była z drewna czy z żelaza. Misio nie może jej podnieść, noga stała się leniwa, ale tak jest jej 
dobrze, wygodnie cieplutko. Ach, jak ciepło i przyjemnie.                                                                
Druga noga (ta od drzwi) zazdrości lewej nodze. Więc, aby jej smutno nie było, misio myśli o tej 
drugiej. Druga noga też robi się taka ciężka, coraz cięższa, że nie można jej podnieść, więc się 
nie rusza, leży spokojnie jest jej dobrze, ciepło.                                                                               
Ach, jak ciepło i przyjemnie!                                                                                                                   
Obie nogi misia są teraz spokojne, nie ruszają się, są ciężkie, jakby to nie były łapki misia. 
Nogom jest dobrze i cieplutko. 

Teraz łapki misia też chcą, żeby im tak przyjemnie było, więc misio myśli o nich. Najpierw o 
ręce od okna. Ona chce odpocząć, bo się bardzo napracowała. Misio położył ręce wygodnie na 
posłaniu wzdłuż swego ciała. Ręka nie rusza się, palce leżą swobodnie. Są leniwe, nic im się 
nie chce robić. Gdy misio myśli o tej  łapce ona staje się taka ciężka jakby była z żelaza, ale 
ręka jest ciepła i jest jej przyjemnie. Teraz misio myśli o tej drugiej ręce, żeby i jej zrobiło się 
przyjemnie. Najpierw sprawdza, czy ręce jest wygodnie, czy jest ona swobodna, czy palce nie 
ruszają się i  nie pracują. Ręka leży spokojnie i gdy misio o niej myśli ona też staje się cięższa, 
jak z drewna lub z żelaza. I teraz tej drugiej ręce jest dobrze i ciepło. Ręce i  nogi leżą dalej 
spokojnie, nie ruszają się. Misio prawie ich nie czuje. Jest im dobrze, ciepło, odpoczywają. 
Misio już o nich nie myśli. 

Teraz misio myśli o swojej głowie. Opuszcza głowę swobodnie, aż zapada się ona w poduszkę. 
Głowa leci, gdzieś w dół…jest jej dobrze, buzia jest spokojna. Oczy są zamknięte, ale nie trzeba 
ich zaciskać, bo i tak nic nie widzą, jest ciemno. Jest dobrze, przyjemnie i o niczym się nie 
myśli. Leżymy spokojnie cichutko… słuchamy razem z misiem, jak szumi las, jak drzewa 
śpiewają …(teraz słuchamy muzyki)………………….. 

Budzimy się i przeciągamy rozkosznie. O jak dobrze…, misio się wyspał i świetnie się czuje. 
Teraz spróbujemy, czy potrafimy unieść wolniutko w górę jedną nogę, potem drugą- w górę i 
bach!- na posłanie. Teraz to samo próbujemy robić rękami: jedna ręka w górę i bach! Na 
posłanie, teraz druga ręka w górę i bach! na posłanie. Misio podnosi się i wstaje. Wy też 
wstajecie. 

Usiądźcie jeszcze na chwileczkę i powiedzcie kto naprawdę był misiem, kto naprawdę myślał 
czuł i robił to samo co misio . 

 
Życzymy udanego weekendu  REHABILITACJA 


