
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  

 Przygotujmy wygodne miejsce na kanapie, dywanie, kocu...Przygotowałyśmy dziś dla Was piękne klasyczne utwory….. 

https://youtu.be/txv4-Lp9kTw    Muzyka klasyczna dla dzieci ♫ 

https://youtu.be/_13uTOdqN-E   Muzyka klasyczna dla dzieci ♫ 

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…… 

 

https://youtu.be/txv4-Lp9kTw
https://youtu.be/_13uTOdqN-E


  

Zapraszamy na wycieczkę z pszczółką Mają…  

 Pewnego słonecznego dnia pszczółka Maja postanowiła wybrać się na wycieczkę. Gdy wstała, ziewnęła i przeciągnęła się kilka 

razy ( przeciągamy się …..robimy wymachy naprzemienne ramion ), następnie wykonała poranną gimnastykę, żeby rozruszać swoje 

skrzydełka. Zrobiła pięć skłonów ( robimy skłon ) i pięć przysiadów ( robimy przysiad). …..Później wypiła kubek nektaru i szybko 

poruszając skrzydełkami wyfrunęła z ula (  machamy rękami). Gdy dotarła na łąkę z radości skakała po zielonej trawie jednocześnie 

poruszając skrzydełkami (zginamy i prostujemy nogi w kolanach). Po pewnym czasie Maja poczuła, że jej skrzydełka są bardzo 

zmęczone. Pszczółka położyła się na brzuchu na szerokiej łodyżce i rozglądała się po okolicy (kładziemy się na brzuchu….unosimy 

głowę  i ramiona, patrzymy w prawą i w lewa stronę)). Gdy odpoczęła, postanowiła, że się przespaceruje. Nagle pszczółka wpadła na 

pomysł, żeby przejść po cienkich listkach ( ruszamy stopami). Była to trudna sztuczka, ale również wspaniała zabawa. Jednak po 

krótkim czasie i ta zabawa znudziła się pszczółce. Postanowiła, że nazbiera bukiet z maleńkich kwiatków. Szybko poruszała się nad 

łąką, żeby znaleźć najpiękniejsze (machamy rękami). Gdy bukiet był gotowy Maja poczuła, że jest głodna  (klepiemy się po brzuchu). 

Przeskakując z kwiatka na kwiatek zbierała słodki nektar (podnosimy raz prawą raz lewą nogę). Z pełnym brzuszkiem trudno było się 

poruszać, (klepiemy się po brzuchu) więc Maja wolno stawiała nóżkę za nóżką idąc po długim listku ( ruszamy palcami stóp). Po chwili 

pszczółka zdecydowała, że czas wracać do domu i najkrótszą drogą doleciała do ula ( machamy ręką……robimy gest pa…pa)……… 



https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8 Taniec Mai...... 

 

 

Życzymy udanego weekendu REHABILITACJA 

 

https://youtu.be/UG-WU0ZbgK8

