
SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY RÓZOWEJ I GRUPY ZÓŁTEJ 

  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/QfpbqK-B1cc 

https://youtu.be/MyRrwnZHzT0 

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  

 

https://youtu.be/QfpbqK-B1cc
https://youtu.be/MyRrwnZHzT0


  …Dzisiaj zapraszamy do posłuchania……… opowiadania o żółtym tulipanie wg M. Różyckiej.  

https://youtu.be/FMLwRjaGuWE 

 

 W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie małe dzieci, spał całymi dniami. 
Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi.  

- Kto tam? - zapytał obudzony ze snu Tulipanek.- To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. - Nie, nie chcę. 
Nie otworzę. – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów smacznie zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. - Puk! Puk! Puk!- Kto tam?- To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku.- Nie, 
nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał:- Tulipanku, puść mnie!- Ktoś ty?- Promyk 
słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę  od 
klucza i zapukał.- Kto tam puka? – zapytał zżółkły ze złości Tulipanek.- To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady” i otworzył. Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz 
chwycił przestraszonego Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą 

https://youtu.be/FMLwRjaGuWE


i unieśli go wysoko, aż p od sam sufit. Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ... I, o dziwo znalazł się 
wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki 

Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały:- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana 

TERAZ TO JUŻ NA PEWNO BĘDZIE WIOSNA !!!   

 

  

https://youtu.be/SbGtlXerSIk 

 

Życzymy udanego weekendu Rehabilitacja 

 

 

https://youtu.be/SbGtlXerSIk

