
Scenariusz dla przedszkola, szkoły, domu

Cele zajęć : 

-ageci poznają techniki relaksacyjne

-będziemy wspierać agentów w ich artystycznych działaniach

-no i będziemy przeżywać różniaste emocje 

Środki : muzyka relaksacyjna – Wasz wybór :), farby, kartony, chustki 

Przebieg zajęć

Część wprowadzająca 

Prowadząca czyta opowiadanie, a agenci leżą czy siedzą na dywanie

Opowieść – "Płynie Wisła płynie"- autora nie udało mi się znaleźć :)

Połóżcie się wygodnie na dywanie, zamknijcie oczy i posłuchajcie....... Wyobraźcie sobie wspaniałe
góry. W górach tych znajduje się źródełko, z którego wypływa mały strumyczek. Płynie on wesoło 
po kamieniach........... Woda w nim jest zimna i przejrzysta jak kryształ. To wy jesteście tą 
wodą...................... Słońce grzeje was swoimi promieniami........... Słyszycie śpiew 
ptaków......................Płyniecie cały czas w dół....Dołączają do was inne strumienie.....W miarę jak 
płyniecie dalej jest was coraz więcej i więcej.....Już nie płyniecie w górach. Jesteście wodą w 
niezbyt dużej rzece.......Płyniecie wolniej, dostojniej, czujecie się inaczej niż w 
górach......................Niesiecie małe łódki i żaglówki......Płyniecie przez łąki ukwiecone setkami 
kwiatów.......Jako woda połączyliście się z wodami innych rzek......Jest was teraz bardzo 
dużo...Płyniecie bardzo wolno.....Jesteście silni.....potraficie nieść na sobie ciężkie 
statki................................................Teraz jesteście wodą w morzu.....Kołyszecie się w rytmie 
fal.....Czujecie się zupełnie inaczej niż poprzednio............Macie swój własny, morski 
świat.......................................Odbyliście ze mną podróż jako woda od źródełka aż do morza...... 
byliście w różnych miejscach......czuliście się w różny sposób.......Teraz znów jesteście 
dziećmi...Proszę zastanówcie się co byście chcieli namalować z tego co sobie wyobraziliście. 
Możecie namalować siebie jako wodę, tak jak siebie widzieliście, tak jak się czułyście......Możecie 
też namalować to, co widzieliście będąc wodą....A teraz zastanówcie się przez chwilę, a kiedy 
będziecie gotowi, wstańcie i zacznijcie malować.

Fajnie jest przy tym modulować głos :)

Część właściwa 

Muzyczne malowanie 

Agenci malują farbami za pomocą palców. W tle cały czas słychać cichą muzykę relaksacyjną 
dobraną do tematyki np.: szum strumienia, falujące morze i.t.p.



Opowiedz mi o tym

Agenci pokazują swoje prace i opowiadają o nich. Zwracamy szczególną uwagę na to jak  agenci  
czuli się podczas słuchania i malowania

Zakończenie zajęć

Jestem wodą

Agenci  otrzymują cienkie chusty i pokazują ruchem całego ciała „Co  nam mówi muzyka?”

"Kciukasy"


