
 

Temat kompleksowy: „Uroki lata”. 

 Termin realizacji:15.06.2020 – 19.06.2020 

Grupa III A 

Cel: poszerzanie wiedzy dzieci na temat 

lata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje zabaw dla dzieci 

GIMNASTYKA 

Prawa noga, wypad w przód, 

a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 



w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rąk w tył i do przodu. 

Już rannego nie czuć chłodu. 

Dziecko stoi na środku pokoju. Inscenizuje ruchami treść piosenki. 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

a rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania 

buta, 

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skłon głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – przybranie pozycji zasadniczej. 

 

Wysłuchanie piosenki „ Przyszło lato”. Piotr Fronczewski, Joanna Trzepiecińska. 

https://m.youtube.com/watch?v=zPu3jMGth_M&Iist 

Wysłuchanie wiersza:, „Za co lubimy lato?” 

Ewa Bełczewska 

Za co lubimy lato? 
Za słońce co jasno świeci, ·za bawiące się na podwórku dzieci, 
za leśne poziomki, maliny, jagody, 
za spacery z rodzicami do parku, na lody,  
za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 
za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

https://m.youtube.com/watch?v=zPu3jMGth_M&Iist


A za co jeszcze lubimy lato? 
Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków,  

za żabki kumkające koncerty wieczorne, 
za kolorową tęczę, co cudnie się mieni, 
za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 
I lato za to lubimy, …·Że daleko jeszcze do zimy! 

 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie. 

• Za co lubimy lato? 

Wypowiedzi dziecka dotyczące jego ulubionych letnich zajęć. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa. 



Płyta CD z muzyką. 

 

Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. 

Dziecko dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie. 

 

Podczas trwania muzyki, dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na pauzę w 

muzyce, rodzic pokazuje obrazek, a dziecko dzieli nazwę przedmiotu z obrazka 

na sylaby i podaje liczbę sylab. 

 

 „ Gdzie jest lód?”- karta pracy 

Potrzebne będą: nożyczki i klej. 
 

 

 
 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Glp3XwsvykE/WZNKlRVnZjI/AAAAAAAAKkw/KQLZnPqKPwEYs_I7mPs_dN_hIm_NLEBlgCEwYBhgL/s1600/Bez%C2%A0tytu%C5%82u.png


 

 

 

 

 

 

 



Cel zabawy: doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w 

przestrzeni, przy użyciu pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, pod, nad, w 

oraz ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Dziecko wycina obrazki z lodami i umieszcza je pod dyktando rodzica w 

odpowiednim miejscu w stosunku do obrazka budki z lodami. 
 

  

         Dziecko ustawia się w parze z rodzicem, twarzą do siebie.  

         Trzymają się za ręce i klęczą z pochylonymi głowami. Są płatkami kwiatów.  

         Podczas cichej muzyki "kwiatki  śpią". Przy zmianie muzyki na coraz głośniejszą-                

wolno prostują się, powoli unoszą ręce i lekko przechylają się do tyłu, ilustrując 

rozwijanie się kwiatów. 

 

Łańcuchy wyrazowe 

 Pierwsza osoba podaje sylabę, np. ba-, druga osoba powtarza ją i 

dokłada swoją, tak, by powstał wyraz, np. ba-lon. Następnie wymyśla swoją sylabę i podaje 

do rodzica lub odwrotnie. Można wydłużyć wyrazy i starać się tworzyć słowa składające z 

trzech sylab lub więcej. 

Zabawa ruchowa skoczna „ Hops! Przez drabinkę!”. 

Rodzic przygotowuje „ drabinkę” z pociętych na paski kartek papieru. Zadaniem dziecka 

jest przeskoczenie obunóż przez „ szczebelki”. 

 

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem muzyki  

„ Kwiatki ”. 
   



    Obserwacja z okna „ Jak zmienia się krajobraz latem”. Dziecko wymienia różnice 

pomiędzy porami roku. 

   Dostrzega jak zmienia się przyroda i pogoda w najbliższym otoczeniu.  

  

 

                                               

                                                                           Wysłuchanie wiersza 

 

LATO 

Bożena Forma 

 

Biega lato po lesie,  

biega lato po łące. 

Tańczy z wiatrem na polach,                                          

wącha kwiaty pachnące. 

 

Kąpie się z nami w morzu, 

kąpie się z nami w jeziorze.           

Częstuje źródlaną wodą, 

w berka z nim zagrać możesz. 

 

Zaprasza na górskie wyprawy, 

w pachnącym nocuje sianie. 

Zobaczy jak słońce wschodzi 

i z nami zje śniadanie. 

 

 

Rozmowa kierowana na temat czasu, w którym zaczyna się kolejna pora roku – lato. 

Wspólne przeglądanie z dzieckiem kalendarza. Zaznaczenie ( otaczanie kółkiem) daty. 

 

Wysłuchanie piosenki „Kolorowe lato”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RkzeeEwq3E&Iist 

 

Zabawa dydaktyczna „ Prawda czy fałsz”. 

Określanie prawdziwości zdań. Przykładowe zdania: 

- Latem świeci słońce. 

- Zimą opalamy się na plaży. 

- Latem kąpiemy się w morzu. 

- Wakacje zaczynają się jesienią. 

- Latem malujemy pisanki. 

https://www.youtube.com/watch?v=RkzeeEwq3E&Iist


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajka logopedyczna: dziecko naśladuje dźwięki i ruchy naszego aparatu 

artykulacyjnego. 

„Królewna wędrowała przez las. Było coraz ciemniej. Z każdej strony dobiegały ją 

dziwne dźwięki. Ukryta w dziupli sowa robiła „hu-hu, hu-hu”. Wiatr poruszał 

gałęziami drzew, najpierw głośno „szszsz”, potem cichutko „ssssss”. Królewna była 

przerażona, żeby się uspokoić nabierała powietrze noskiem, potem je powoli 

wypuszczała ustami. Kiedy dotarła do małej polanki, położyła się pod drzewem i 

zasnęła. Rankiem obudziło ją słoneczko. Królewna rozejrzała się i zobaczyła mnóstwo 

krzewów ze słodkimi jagodami. Zaczęła je zrywać i zajadać ze smakiem (naśladujemy 

mlaskanie, gryzienie i połykanie). Kiedy zaspokoiła pierwszy głód, jej uwagę 

przyciągnęły różnokolorowe kwiaty. Postanowiła zerwać te, które pachniały 

najpiękniej. Pochylała się nad nimi  i wąchała je, wciągając ich zapach nosem (robimy 

głębokie wdechy nosem  i wydechy ustami). Następnie postanowiła ruszyć w dalszą 

drogę. Szła prosto przed siebie. Bała się, że zabłądzi, więc od czasu do czasu 

sprawdzała kierunek wiatru (wysuwamy i chowamy wąski język). Nagle ujrzała mały 

domek. Zapukała do drzwi (wypychamy językiem policzki, raz po lewej, raz po prawej 

stronie). Nikt nie odpowiadał. Nacisnęła klamkę i weszła do środka. To, co zobaczyła, 

tak ją zadziwiło, że aż ściągnęła 5 razy usta w „dzióbek”. W domu panował trudny do 

opisania bałagan. Królewna postanowiła zabrać się do pracy. Zwinęła chodniczki i 

wyszła na dwór, żeby je wytrzepać (wykonujemy ruchy poziome  i pionowe 

językiem).  Potem umyła okna, pozmywała talerze (wykonujemy ruchy okrężne języka 

przy otwartej, potem przy zamkniętej buzi). Te wszystkie prace bardzo zmęczyły 

królewnę. Położyła się na małych łóżeczkach i zasnęła”. 



 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 



Zabawa „ Klaszcze i liczę”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie koncentracji oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz tworzenie 

okazji do rozwijania umiejętności liczenia.  

Przebieg: Rodzic i dziecko siedzą  na dywanie. W pierwszej części każdy z 

uczestników rzuca jedną kostką do gry, przelicza oczka i klaszcze tyle razy, ile oczek 

wyrzucił. Zamiast klaskania można wykonywać inne czynności np. podskoki, 

mrugnięcia oczami, ukłony. W drugiej części zabawy ( lub gdy uczestnicy opanują już 



pierwszą wersję) dodajemy drugą kostkę. Dziecko liczy oczka z dwóch kostek i 

wykonuje taką ilość czynności. 

 

 

Zabawa równoważna rozwijająca koordynację wzrokowo- ruchową: 

 

„ Po kole do przodu i do tyłu”. 

 

Rodzic układa ze wstążki koło. Dziecko maszeruje po nim, stawiając kroki do przodu i 

do tyłu – starając się utrzymać równowagę i nie wypaść poza wstążkę. 

 

 

 

 

 

Wysłuchania piosenki „Fasolek” – „Tato już lato”. 

 link : https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

1.Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

i z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach 

i chociaż raz przeskoczyć z tata rów 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

2.Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

  

Rozmowa na temat treści piosenki. Spróbujcie opowiedzieć rodzicom swoimi 

słowami, o czym była piosenka.  

-Jaka była piosenka Twoim zdaniem? Smutna czy wesoła?  

-Tempo piosenki jest wolne czy szybkie? 

-Zaśpiewaj refren piosenki rytmicznie uderzając w uda.  

 Zabawa ruchowa do piosenki „Tato już lato”. Improwizacja ruchowa do utworu 

– ilustrowanie ruchem treści piosenki. 

Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny, Letni spacerek”. 

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,  



 

Zabawa „ Podnieś woreczek”. 

 
 

przedszkolaki wybrały się na letni spacer 

po drodze spotkały panią na szpileczkach, 

pana w trampeczkach 

tu stąpały słonie 

i biegły konie, 

wtem przemknęła szczypaweczka, 

spadł drobniutki deszczyk. 

Czy przeszedł cię dreszczyk. 

Reagowanie na zmianę akompaniamentu woreczki (lub inne zabawki) rozrzucone w 

dowolnych miejscach pokoju. W rytmie dowolnego akompaniamentu dziecko maszeruje 

między woreczkami. Kiedy usłyszy akompaniament piosenki o lecie, podchodzi do najbliżej 

leżącego woreczka, zatrzymuje się i unosi go ponad głową. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

Kipi kasza, kipi groch” zabawa ruchowa w ogrodzie (zabawa popularna).  

Przebieg:  

Dziecko trzyma piłkę, odbija ją rytmicznie od podłoża i mówi tekst:  

Kipi kasza, kipi groch, lepsza kasza niż ten groch. Bo od grochu boli brzuch, a od 

kaszy człowiek zdrów.  

Dziecko odbija piłkę obiema rękami, jedną i drugą ręką na zmianę. 

Na słowo zdrów łapie piłkę i chwilę odpoczywa. 

 

Zabawa ćwicząca koordynację ramion 

Cel: doskonalenie koordynacji ruchowej i niezależności rąk. 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. 

Zabawa podzielona jest na trzy etapy. 

 

ETAP I 

1. Dziecko zgina prawą rękę tak, aby łokieć i dłoń znalazły się w pozycji 

pionowej. 

2. Prostuje rękę w górę. 



 

 

 

Zabawa  

matematyczna „ W lewo, w prawo, w górę, w dół”. 

Do zabawy potrzebna będzie kartka w kratkę z narysowaną na środku dużą 

czarną kropką. Czarny flamaster oraz kredki. 

Zadaniem dziecka będzie narysowanie linii na kartce z kropką według instrukcji. 

- dwie kratki w górę, trzy kratki w prawo, dwie kratki w dół, trzy kratki w lewo. 

Jaką figurę narysowałeś?( prostokąt).Nad prostokątem narysuj trójkąt. Z lewej 

strony prostokąta narysuj cztery kwiatki, a z prawej strony prostokąta narysuj 

drzewo. 

Zajęcie plastyczno – techniczne „ Letni wianek”. 

Dziecko dowiaduje się jak można wykonać wianek z dostępnych materiałów 

plastycznych. Wybiera jeden z dwóch sposobów. 

- Wycinanie kształtów kwiatów z kolorowego papieru, naklejanie ich na zielony 

pasek bloku technicznego i tworzenie obręczy z paska. 

3. Powraca do pierwszej pozycji, z ręką zgiętą w łokciu. 

4. Opuszcza i rozluźnia ramię. 

To samo ćwiczenie robi lewą ręką. 

 

ETAP II 

1. Dziecko zgina lewą rękę w łokciu. 

2. Wyciąga rękę w lewą stronę, prostopadle do ciała. 

3. Powraca do pierwszej pozycji, ponownie zginając rękę w łokciu. 

4. Opuszcza i rozluźnia ramię. 

Powtarza to samo ćwiczenie z prawym ramieniem. 

  

ETAP III 

Dziecko wykonuje oba ruchy równocześnie: prawa wykonuje ruchy z pierwszej 

części, a lewa z drugiej części. 

    



- formowanie kwiatów z bibuły ( krepiny), zawiązywanie ich sznurkiem lub 

miękkim drucikiem i łączenie ich w formie wianka( zaplatanie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty pracy. Rysuj po śladzie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Zabawa z użyciem nakrętek, „ Kto szybciej?”  

Propozycja zabawy na świeżym powietrzu. 

 Rodzic rysuje kredą tor, ustawia na nim nakrętkę. Dziecko, pstrykając stara się 

przesunąć ja jak najdalej, ale tak, aby nie wypadła poza linię. 

 

Zabawa twórcza w piaskownicy „ Cukiernia” – utrwalenie umiejętności 

przeliczania.  

Dziecko przygotowuje masę z wody i piasku. Następnie formuje z mokrego 

piasku babki ( ciasta i ciasteczka). 

Dziecko pełni rolę sprzedawcy, a rodzic klienta i kupuje ciasteczka  

posługując się pieniędzmi – kamykami. 

 

Zabawa umuzykalniająca „ Wyraź swoje emocje”. 

Zadaniem dziecka jest naśladowanie uczuć za pomocą gry na instrumentach. 

Jeżeli dziecko nie posiada żadnego instrumentu, może wykorzystać różne 

naczynia i pałeczkę. Dziecko słuchając opowiadania wygrywa towarzyszące 

emocje. 

 

Opowiadanie „ Przygoda Jacka”. 

Słonecznego, pięknego dnia dzieci radośnie wybiegły z przedszkola. 

Uśmiechnięte, pogodne biegały po ogrodzie. Nagle mały Jacek przewrócił się i 

zaczął głośno płakać. Dzieci podbiegły do Jacka i zaczęły go pocieszać. 

 

 

Zabawa ruchowa z instrumentami ( naczyniami i pałeczką)  

„ Pogoda zmienną jest”. 

Dziecko przechadza się po pokoju – wybiera się na letni spacer. Słysząc 

dźwięk wygrywany przez rodzica na instrumentach odpowiednio reaguje. 

- Grzechotka – Pada deszczyk; dziecko naprzemiennie skacze i kuca. 

- Trójkąt – świeci słońce; dziecko spaceruje, rozkłada szeroko ręce w różne 

strony. 

- Tamburyn- burza; dziecko ucieka do jednego wyznaczonego punktu. 

(chowa się przed burzą). 

 

Wysłuchanie nagrania fragmentu utworu muzycznego A.Vivaldiego „ Cztery 

pory roku”: Lato. Dziecko leży swobodnie na dywanie, zamyka oczy i  

wczuwa się w muzykę. Oddycha miarowo, wyobrażając sobie wymarzone 

obrazy. Ćwiczenie to ma na celu rozwijanie wyobraźni. „ Podniebne 



marzenia”- rysowanie palcem w powietrzu obrazów zobaczonych oczami 

wyobraźni. Nazywanie ich i opowiadanie. 

 

Zajęcie przyrodnicze, „ Jaka będzie dzisiaj pogoda?”  
Rozwiązanie zagadki: 

Gdy niebo jest pochmurne, 

błyskawicą świeci. 

Grzmi okropnie i groźnie, 

boja się jej dzieci.( burza) 

Wspólne ustalanie z rodzicem, co należy, a czego nie wolno robić podczas 

burzy np.: Nie stoimy pod drzewem. Odchodzimy od zbiorników wodnych. 

Nie trzymamy przy sobie metalowych przedmiotów. W domach zamykamy 

drzwi i okna. 

 

Zabawa ruchowa „ Błyskawica”. 

Dziecko powtarza słowa i ruchy za rodzicem. 

Zaczął padać drobniutki deszczyk.(ruchy z góry do dołu rękoma, naśladowanie 

spadających kropli). 

Nagle zerwał się silny wiatr.( ręce w górze, kołysanie w prawą i lewą stronę, 

naśladowanie odgłosu wiatru) 

Na niebie rozbłysły błyskawice.( klaśniecie w dłonie) 

Potem słychać było grzmot.( tupnięcie) 

Burza rozszalała się na dobre:  

Błyskawica! (klaśnie w dłonie) 

Grzmot!( tupnięcie) 

Błyskawica! ( klaśnięcie w dłonie) 

Grzmot! ( tupniecie) 

A na koniec na niebie pojawiła się piękna, kolorowa tęcza.( zataczanie łuku 

rękami nad głową, wirowanie po pokoju) 

 

 

 

 „Kiedy powstaje tęcza?” Rodzic udziela informacji na temat powstawania 

tęczy: tęcza powstaje w trakcie deszczu lup zaraz po nim, kiedy świeci słońce. 

Promienie słoneczne napotykają na krople deszczu lub krople unoszące się nad 

zbiornikiem wodnym. Wtedy następuje zjawisko rozszczepienia światła 

słonecznego i widzimy wielobarwny łuk. 

Praca plastyczna „ Tęcza”. 

Tęcza – wielobarwny łuk. Dziecko rysuje tęcze przy pomocy pasteli. 

 

Film edukacyjny „ Lato”- przyroda, wakacje, co robić nad morzem i w górach. 

Film opisuje jak wygląda najcieplejsza pora roku w naszym kraju. 

http://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

http://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA


 

Ćwiczenie spostrzegawczości „ Czym się różnią?” 

Rodzic ustawia po dwa takie same przedmioty różniące się między sobą jakąś 

cecha, np.: dwie kredki w innym kolorze, dwa drewniane klocki w różnym 

kształcie. Dziecko porównuje i mówi, czym się różnią te przedmioty. 

 

Język angielski.  

Słownictwo. Książka z obrazkami Keri. 

Book – książka, 

Picture-obrazek, 

Picture book. Książka z obrazkami. 

Violin- skrzypce, 

Rozszerzenie. Who is it? Kto to jest? 

Can you see …. / I can see…. Czy widzisz….? Widzę…. 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

Rozwijanie procesów poznawczych. 

Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „ Przeciwieństwa”. 

Rodzic mówi: mały- dziecko: duży, gruby- chudy, ciepło- zimno, 

 długi – krótki, bałagan – porządek, wesoły - smutny, kolorowy – 

 czarno- biały. 

 

Zabawa rozwijająca umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami. 

Wzbogacanie słownika dzieci, kształtowanie umiejętności wyodrębniania słów 

w zdaniach. Wysłuchanie wiersza M. Przewoźniaka „ Przyjaźń”. 

 

W życiu zawsze jest weselej, 

Gdy są z tobą przyjaciele. 

Gdy masz, z kim się bawić, grać, 

Biegać, skakać i się śmiać. 

 

Razem dobra jest zabawa. 

Wspólnie uda się wyprawa. 

Z przyjaciółmi, co tu kryć 

łatwiej i przyjemniej żyć. 

 

Wypowiedzi dziecka na temat wiersza. Definiowanie pojęcia- przyjaciel. 

 

Zabawa „ Licz słowa w zdaniach”. Zadaniem dziecka jest policzenie słów w 

następujących zdaniach: 

 Mam przyjaciela. 

 Baw się zgodnie.  



Mów zawsze prawdę. 

 Kocham swój dom.  

Przedszkole to miejsce bliskie wszystkim dzieciom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Labirynt. 



  

 

 



Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka. 

Zabawa relaksacyjna Słaby – silny. 

Gdy bawimy się w silnego naprężamy mięśnie, a rozluźniamy bawiąc się w 

słabego. Możemy wprowadzać przy tym postacie z bajek lub opowiadań. 

1. Zegnij prawe ramię tak, by naprężyć biceps. Jesteś silny, bardzo silny, 

naprężaj go mocno. Czujesz jak bardzo napięte są twoje mięśnie?… A teraz 

jesteś słaby, rozluźnij napięte mięśnie, połóż z powrotem rękę na dywanie. 

Teraz wyraźnie czujesz jak rozluźniły się twoje mięśnie. 

2. To samo tylko z lewą ręką. 

3. Naciśnij jak możesz najsilniej, pięścią prawej ręki na klocek (z tworzywa 

sztucznego) położony po twojej prawej stronie- jesteś silny twoje mięśnie są 

napięte. A teraz rozluźnij mięśnie, jesteś znowu słaby, nie naciskaj już, czujesz 

ulgę, mięśnie rozluźniły się. 

4. To samo, tylko z pięścią lewej ręki. 

5. A teraz silna i słaba będzie twoja prawa noga. Włóż klocek pod kolano 

i  mocno ściśnij nogę w kolanie, a teraz noga słabnie, rozluźniasz mięśnie, 

wypuszczasz klocek.  

6. To samo ćwiczenie tylko z lewą nogą.  

7. A teraz zobaczymy, czy masz tyle siły, by napełnić powietrzem swój 

brzuszek. Wciągnij mocno powietrze w płuca i napnij brzuszek jak balon, 

mocno, a teraz wypuść powietrze, rozluźnij mięśnie, czujesz ulgę.  

8. Naciśnij mocno głowę na poduszkę, na której leżysz, głowa jest bardzo silna, 

naciskasz mocno, a teraz rozluźnij mięśnie, głowa już nie naciska na poduszkę, 

odpoczywa, czujesz ulgę.  

9. Jesteś niezadowolony i groźny, ktoś zniszczył twoją budowlę z klocków. 

Marszczysz mocno czoło, jeszcze mocniej, a teraz rozluźnij mięśnie, niech 

odpoczną, czoło już jest gładkie.  

10. Twoje oczy też możesz mocniej i słabiej zaciskać powiekami. Spróbuj teraz 

zacisnąć mocno powieki, jeszcze mocniej, a teraz rozluźnij je, odpocznij.  

11. A teraz zaciśnij mocno szczęki, zęby dotykają zębów. I górna i dolna 

szczęka jest silna, zęby mocno naciskają na siebie. A teraz rozluźnij szczęki, 

czujesz ulgę.  

12. Ułóż wargi tak jakbyś chciał powiedzieć„ och« (lub zrób ryjek u małej 

świnki)  

i napnij mocno mięśnie ust, a teraz rozluźnij mięśnie. 

 Magiczny bęben 
Oto magiczny bęben. Możesz poruszać się tylko wtedy, kiedy on bije.  
Kiedy zamilknie musisz stanąć bez ruchu w jakiejś pozie.  
Gdy  go będziesz słyszał, to będziesz wykonywać jego rozkazy. 
Rodzic uderza w bęben w zróżnicowanym tempie i podaję dziecku polecenia:  



-bądź miłym kotkiem, 
- złym psem, 
- smutnym pajacykiem,  
- leniwym zającem, 
- wesołą małpką,pro 
- sennym misiem groźnym lwem......itp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


