
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://www.youtube.com/watch?v=_xtOjROROWo 
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 
 
 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://www.youtube.com/watch?v=_xtOjROROWo
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


  …Dzisiaj zapraszamy do posłuchania………  „Bajeczki…z innej beczki”…. https://youtu.be/6vhV9KlDmFE  

 „Ślimaczek wędrowniczek” autor  Monika Olszewska.. ……. 

 „  Ślimaczek mały obudził się rankiem… (leniwie przeciągamy się i ziewamy) Ziewnął, różki wyciągnął, wyszedł na polankę 

……Dzień był prześliczny, jak na lato przystało… Mgła już opadła i słoneczko wstało (unosimy ręce w górę)……I taka myśl 

mu przyszła znienacka… To idealny dzień na przechadzkę!....Wstąpił na dróżkę od rosy wilgotną… Po czym rozpoczął 

wędrówkę samotną  ( podnosimy nogi raz jedną raz drugą). Gdy szedł tak śpiewem ptaków urzeczony.. Wpadł na niego 

żuczek roztargniony   „ Przepraszam najmocniej, biegnę na spotkanie… A teczkę zostawiłem w tym bałaganie” ( witamy się 

łokciami)    I nim ślimak pomoc zaoferować zdążył Żuczek się odwrócił i swą drogą podążył (machamy ręką pa…pa..) 

……Kawałek dalej biedronka w fartuszku w groszki  ….Wieszała na gałązce czerwone śpioszki (podnosimy ręce do góry  i 

opuszczamy ręce w dół) …..Kiedy skończyła, w kociołku zamieszała… I obiad swemu maleństwu podała (robimy obroty 

rękami w prawą i w lewą stronę ) … Nagle winniczkowi w brzuszku zaburczało… Więc w stronę polanki wyruszył 

śmiało……Gdzie w gospodzie „U przyjaciół królików”…. Zjadł pyszną sałatkę ze świeżych mleczy  (pokazujemy gest  „jeść)   

Po sutym posiłku spać mu się zachciało…. I zdrzemnął się chwilkę pod brzózką małą  (zamykamy oczy)  Mały ślimaczek 

piękny miał sen… Lecz gdy się zbudził, kończył się dzień (leniwie przeciągamy się)……..„Czas wracać do domu”- ziewając 

powiedział Lecz którą iść drogą?....(odwracamy głowę raz w prawą raz w lewa stronę) …..Tego nie wiedział  …..     Zapytał 

żabkę, myszkę, rodzinę biedronek …..Gdzie może znajdować się jego domek…(pokazujemy gest „proszę pomóż”)……Minkę 

miał smutną, bo szczerze się martwił (robimy smutną minę)….. Że żadne z nich pomóc mu nie potrafi ……   Siadł na 

kamyczku, na księżyc spojrzał…(podnosimy głowę do góry). I ucieszył się wielce, bo sowę dojrzał….   A w całym lesie 

mówiono wszak …..Że sowa to bardzo mądry ptak (kładziemy ręce na głowę)…..„Sowo kochana, pokaż mi drogę….. Bo 

https://youtu.be/6vhV9KlDmFE


swego domku znaleźć nie mogę”……Sowa zaśmiała się  (robimy łaskotki… uśmiechamy się)– „a to ci heca! ….. Przecież 

swój domek nosisz na plecach!” (przybijamy piątkę)…….                  

 

 Życzymy udanego weekendu Rehabilitacja 


