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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH LEKCJI WYCHOWAWCZYCH

CZAS TRWANIA - 45 minut
CELE OPERACYJNE ZAJĘĆ:
UCZEŃ:
WIE jaka jest rola i cel ćwiczeń relaksacyjno - koncentracyjnych oraz jaka jest różnica
pomiędzy wypoczynkiem biernym i czynnym – potrafi wskazać ich zalety,
UMIE prawidłowo oddychać,
POTRAFI przygotować zestaw ćwiczeń i przeprowadzić je w sytuacjach stresujących.
METODY - pokaz, naśladownictwo z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, oddechowych oraz
twórczej wizualizacji.
FORMA PRACY - warsztaty - praca indywidualna i grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE - muzyka relaksacyjna, kredki, mandale.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Faza przygotowawcza
1. Powitanie uczestników i wyrażenie zachęty do aktywnego udziału w zajęciach "Krąg przyjaciół"
2. Podanie celu spotkania:
•
•
•
•
•
•

integracja i lepsza adaptacja w zespole,
wzajemne poznanie się i przybliżenie do siebie,
właściwe komunikowanie się i porozumiewania,
przełamanie barier międzyludzkich,
nauka relaksacji oraz prawidłowego oddychania,
rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, muzykę.

Faza realizacyjna
1. Zabawa integracyjna "Poznajemy się" - każdy uczestnik otrzymuje serduszko i wpisuje na nim swoje
imię, mówi o swoich zainteresowaniach.
2. Zabawa "Jak lubię wypoczywać?" - każdy pokazuje kolejno bez używania słów to, co najbardziej
lubi robić w wolnym czasie. Co to jest wypoczynek bierny i czynny - krótkie wyjaśnienie.
3. Podział klasy na grupy 4- 5 osobowe. Uczniowie przygotowują propozycje 5 ćwiczeń fizycznych,
które można wykonać w czasie przerwy w pracy i nauce. Wybór najciekawszych ćwiczeń - tworzenie
listy ćwiczeń do wykorzystania.
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4. Nauka oddychania przeponowego – ćwiczenia w pozycji leżącej lub stojącej.
5. Relaksacja w pozycji leżącej połączona z twórczą wizualizacją pt. "Las", przy dźwiękach muzyki
relaksacyjnej – śpiew ptaków, szum wody itp.
Wychowawca spokojnym i cichym głosem odczytuje tekst.
,,Leżę wygodnie. Odczuwam spokój. Rozprężam wszystkie mięśnie ciała, czuję jak napięcie stopniowo
ustępuje. Oddycham lekko, równo, spokojnie. Wszystko staje się mało ważne. Zapominam o kłopotach,
spływają po mnie jak woda. Odczuwam spokój, błogi spokój. Rozluźniam mięśnie lewej ręki. Lewa
ręka staje się ciężka i ciepła, coraz cięższa i cieplejsza, przylega bezwładnie do podłoża. Nie mogę, nie
chcę jej unieść. Odczuwam spokój, kojący, bezpieczne spokój. Oddycham lekko, równo, spokojnie.
Teraz prawa ręka staje się ciężka i ciepła, ciężka jak ołowiana kula, nie mogę i nie chcę nią ruszać.
Spokój. Obie moje ręce spoczywają bezwładnie. Rozluźniam mięśnie lewej nogi. Noga staje się ciężka
i ciepła, coraz cięższa i cieplejsza, jak z ołowiu. Nie mogę jej podnieść. Oddycham spokojnie,
odczuwam spokój. Rozluźniam mięśnie prawej nogi, jest ciężka i ciepła, nie mogę już nią ruszać, nie
chcę nią ruszać. Obie moje nogi spoczywają bezwładnie. Odczuwam spokój, kojący, bezpieczny
spokój. Z rąk ciepło promieniuje na klatkę piersiową. Z nóg przesuwa się w kierunku brzucha. Ciepło
ogarnia całe moje ciało. Czuję, że leżę na słonecznej plaży, jest południe, a ciepło ze słońca ogarnia
całe moje ciało. Moje ciało jest ciepłe w słonecznej kąpieli. Czuję odprężenie i zespolenie z naturą. Nie
myślę o niczym. Wszystko jest odległe i obojętne. Całe ciało jest przyjemnie odprężone. Odczuwam
głęboki, wewnętrzny spokój. Trwam w ciszy i spokoju, moje ciało wypoczywa w harmonii z naturą.
Jest mi dobrze. Powoli moje ciało odzyskuje właściwy ciężar, czuję przypływ energii i radości życia,
znów mam siłę do pokonania wszystkich trudności, otwieram oczy”.
6. Kolorowanie mandali o rożnych stopniach trudności. Omówienie prac - porównanie różnych wersji
kolorystycznych
III. Faza podsumowująca.
1. Ewaluacja zajęć i określenie ich przydatności.
Uczniowie wypowiadają się o tym jak się czuli, co miało wpływ na ich samopoczucie i czy zajęcia im
się podobały.
2. Zakończenie zajęć. Krąg - przekazanie „iskierki”
Opracowały:
Renata Linek - Nowakowska,
Bożena Asman - Nowakowska,
Irena Ciosk
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