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Scenariusz zajęć  

 

Temat zajęć: Słuchamy muzyki relaksacyjnej – bajki relaksacyjne 

Prowadzący:  

Grupa wiekowa: 6 lat 

Data:  

Czas zajęć: 60 minut 

Cele ogólne: 

 odreagowanie napięć; 

 ochrona układu nerwowego; 

 nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji. 

Metody: 

 słowna, praktycznego działania 

Formy: 

 grupowa, indywidualna 

 

Przebieg zajęć:  

I Część wstępna 

1. Nauczyciel włącza muzykę relaksacyjną i prosi uczniów o wygodne ułożenie się na sofach 

(zajęcia w sali relaksacyjnej) 

II. Część główna 

Bajki relaksacyjne: 

1. „ Podróż do krainy marzeń”. „ Zamknijcie oczy i wybierzcie się razem ze mną na 

wspaniałą  podróż do zaczarowanej krainy marzeń. Kraina znajduje się na jednej z wysp 

Oceanu Spokojnego. Woda, która otacza wyspę jest tak przejrzysta, że kiedy  patrzę na nią 

widzę całą podwodną krainę .W pewnej chwili spośród morskiej  piany wynurza się postać 

pięknej syreny. Przez chwilę wsłuchuję się w jej cudny śpiew. Nagle syrena milknie, 

podpływa do mnie i mówi, że może spełnić moje marzenie .Ja proszę ją, by zabrała mnie do 

swego podwodnego królestwa. Chcę obejrzeć podwodny pałac, spacerować po rafach 

koralowych, huśtać się na wielkich  muszlach .To jest  moje marzenie, a o czym wy 

marzycie?” Uczniowie słuchają jeszcze przez chwilę zaczarowanej muzyki dobiegającej z 

„podwodnego królestwa”. Dzieci opowiadają o swoich marzeniach. 
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 2. Wypoczęte misie –  dzieci leżą na wznak, rozpoczynając od stóp napinają i rozluźniają 

każdą część ciała (nogi, brzuch, ręce ramiona.) „Jesteście sennymi misiami, połóżcie się na 

plecach i zamknijcie oczy, oddychajcie równo, lekko, swobodnie. Rozluźnijcie palce prawej 

ręki, lewej ręki, prawej nogi, lewej nogi....itd. Czujecie się spokojni, myślicie o czymś 

przyjemnym... „Po pewnej chwili: Otwieramy oczy, poruszamy rękami, nogami i siadamy. 

3. „Powrót do domu”. „Po wesołej zabawie wróciliście do domu. Poczuliście się zmęczeni, 

mama przygotowała wam ciepłe, miękkie łóżeczko. W pokoju jest cicho i przytulnie. Słychać 

tylko, pomrukiwanie kota, Zamykasz oczy, prostujesz, nogi, oddychasz równo, spokojnie. Jest 

ci dobrze, słyszysz tylko piękną i cichą muzykę. Prawa ręka staje się coraz cięższa, nie chce ci 

się jej podnosić, lewa ręka staje się leniwa, nie chce ci się jej podnosić .Nogi też staja się 

leniwe. Prawa noga staje się coraz cięższa, że nie chce się ruszyć. (lewa noga...)Głowa 

spokojnie spoczywa na poduszce. Czujesz ciepło w rękach, nogach, całe ciało staje się ciepłe 

jak w ciepłej kąpieli. Jest spokojnie i bardzo przyjemnie.  Powoli otwieracie oczy, siadacie, 

przeciągacie się , powolutku wstajecie 

 

III. Część końcowa 

Nauczyciel dziękuje dzieciom za udział w zajęciach.  


