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  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/hh5ytES7Kko Rondo Veneziano - Incontro (Magica Melodia) 

https://youtu.be/E7gdm0YLx6c Edvard Grieg - Poranek 

 

 

https://youtu.be/hh5ytES7Kko
https://youtu.be/E7gdm0YLx6c


 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  

Zabawa relaksacyjna: dziecko leży na plecach i słucha tekstu czytanego przez rodzica …..można włączyć cicho 
muzykę relaksacyjną….. 

 Pewnego dnia wybraliście się na łąkę. Leżycie teraz na plecach i przez palce usiłujecie spojrzeć na słońce. Choć 

światło bardzo razi, udaje się wam wysoko w górze zobaczyć malutkiego ptaszka, który wydaje się wisieć nieruchomo w 

powietrzu. Słyszycie również jego dźwięczny, krystaliczny głos, który niesiony wiatrem rozbrzmiewa wokół. Tilit, tilit, 

oznajmia ptaszek zawieszony na tle błękitnego nieba. To jest skowronek – wiosenny dzwonek. Głośno obwieszcza, że 

teren znajdujący się pod nim należy do niego. Był przy tym tak pewny siebie, że inne skowronki, zaakceptowały jego 

zdanie i odleciały dalej szukać dla siebie miejsca. Przyjemnie tak słuchać śpiewu skowronka i wygrzewać się na słońcu. 

Lecz nagle ziemia pod wami robi się miękka i unosi was do góry………(dzieci siadają)….. 

Rodzic czyta wiersz: “Co w trawie piszczy?”Autor: Dorota Kozłowska- Staszewska 

 

 



 

 

Pewna mrówka – zuch nie lada – raz wybrała się z wizytą                                                                                                                                     

Do Biedronki, która była jej znajomą znakomitą.                                                                                                                                       

Razem chciały zwiedzić łąkę, gdzie podobno świat ciekawy,                                                                                                                  

Gdzie niesamowite rzeczy dzieją się w gęstwinie trawy.                                                                                                                            

Wyruszyły więc o świcie, kiedy rosa trawę kryła,                                                                                                                                         

Naraz mrówka w małym dołku jakieś gniazdo zobaczyła.                                                                                                                                                 

To pisklęta pliszki żółtej – odpowiada jej Biedronka,                                                                                                                

Mama z tatą polecieli pewnie dla nich po jedzonko.                                                                                                                                                    

Popatrz tutaj, przyjaciółko – w słońcu błyszczy pajęczyna.                                                                                                                        

Pająk krzyżak już od rana polowanie swe zaczyna.                                                                                                                            

Słyszysz, jaki szum nad głową? Oto pszczoły nadleciały.                                                                                                               

Będą nektar zbierać z kwiatów – zrobią z niego miód wspaniały                                                                                                                              

A na liściach już żeruje smok zielony – gąsienica.                                                                                                                                 

Kiedy zmieni się w motyla – barwą skrzydeł swych zachwyca.                                                                                                                   

Ojej! Pełznie tu zaskroniec – uważajcie żaby, myszy!                                                                                                                              

Zapoluje na śniadanie, jeśli którąś z was usłyszy.                                                                                                                                      

Uciekają żaby susem, myszy kryją się do norki,                                                                                                                    

Brzęczą w trawie muchy, osy oraz inne drobne stworki.                                                                                                                   

Ruch na łące przez dzień cały, pędzą żuki, mkną motyle,                                                                                                                     



Konik polny daje koncert – cisza nie trwa ani chwilę.                                                                                                                        

Teraz wiem już, Biedroneczko, co w łąkowej trawie piszczy.                                                                                                                               

Wiele tu ciekawych zwierząt, pachną kolorowe kwiaty.                                                                                                                  

Pójdę, powiem wszystkim dzieciom, jak świat łąki jest bogaty. 

https://youtu.be/-BUOhWf14Qo CO W TRAWIE PISZCZY    https://youtu.be/RNQq3yYcUoc MRÓWKA 

 

WSZYSTKIM PRZEDSZKOLAKOM ICH RODZICOM   

ŻYCZYMY  SŁONECZNYCH PEŁNYCH NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ  

 WSPANIAŁYCH WAKACJI 

               REHABILITACJA  

https://youtu.be/-BUOhWf14Qo
https://youtu.be/RNQq3yYcUoc

