
 

 

29.05.2020 piątek 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ   RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Niebieskiej i Zielona 
 

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 muzyczne utwory : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_-m3YhxJ8U0       muzyka relaksacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=fsAH9uMwcac&list=RDfsAH9uMwcac&start_radio
=1&t=0     CHOPIN Spring waltz 

 

OPADAJĄCY LIŚĆ 

Idziesz do lasu na spacer. Jest wiosna. Drzewa liściaste mają jasno zielone listki. Dostrzegasz 
także zieleń jodeł. Idziesz przez chwilę, aż odczujesz na nosie krople deszczu. Spoglądasz w 
niebo i zauważasz, że ku ziemi biegną kropelki…jedna za drugą.                                                                 
Nasłuchujesz, o czym opowiadają. One chcą ci powiedzieć, że pragną dotrzeć do wszystkich 
roślin rosnących w lesie by obudzić je i przywrócić na wiosnę do nowego życia. Zamykasz 
oczy i przysłuchujesz się jak spadają krople. Cicho, zupełnie cicho spadają one na ziemię. 
Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. Oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie.                                                
A teraz wyobraź sobie, że zamieniasz się w listek na drzewie. Być może jest to duży dąb albo 
buk, a może klon, czy jakieś inne drzewo. Obok Ciebie na gałęziach znajduje się wiele innych 
liści. Każdy liść ma swój własny kształt oraz inne odcienie kolorów. Poczujcie, jak łagodnie 
kołyszecie się na wietrze, który muska was lekko i przyjemnie. Teraz ogarnia Cię ciekawość. 
Chcesz wiedzieć, jako to jest, gdy jako liść możesz żeglować w powietrzu.                                                                                                      
Powoli się obracasz i delikatnie opadasz na ziemię. Leżysz tam spokojnie, być może wśród 
innych liści, może na trawie i zauważasz, że powietrze tutaj zupełnie inaczej pachnie – ziemią, 
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mchem i wilgocią. Poczuj, że jesteś bardzo zmęczony i senny, że to przyjemne uczucie, tak 
tutaj leżeć. Niech nastanie noc, delektujcie się tym spokojem. Macie minutę na piękny, 
orzeźwiający sen; sen liścia albo swój własny                                                                                                                                                                    
A teraz nadszedł czas, by tutaj powrócić. Bądźcie znowu sobą, poprzeciągajcie się przez chwilę 
i zróbcie 3 głębokie oddechy. Otwórzcie oczy i bądźcie znowu tutaj – orzeźwieni i pełni energii. 

REHABILITACJA ŻYCZY UDANEGO WEEKENDU !!!!! ☺ 

 

 


