
Scenariusz zajęć

Cele :

-Agenci będa ćwiczyć nazywanie, określanie, okazywanie uczuć i emocji 

-Agenci będą twórczy i kreatywni

-Agenci nauczą się technik relaksaycjnych

-Agenci będą mieli możliwość ekspresji twórczej

Metody: 
-podające: wiersz, opowiadanie-bajka terapeutyczna, objaśnienia
-praktyczne: pokaz , czytanie wyrazów, umieszczanie napisów na drzewkach 
-problemowe: twórcze wypowiedzi, aktywizujące , ekspresyjne

Forma zajęć:  praca z całą grupą

Środki :

muzyka relaksacyjna, artykuły plastyczne, chutki, apaszki 

Część wprowadzająca 

Co dobrego wydarzyło się w tym tygodniu ?

Część właściwa zajęć 

1.Prowadząca odczytuje opowiadanie relaksacyjne ( autora nie mogłam znaleźć w Internecie ale 
tekst świetny! :) )

1.Słuchanie opowieści przy muzyce relaksacyjnej

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.

2.Muzyką malowane 

Rozkłądamy artykuły plastyczne na stole ( co kto ma :)) Agenci mają za zadanie namalować 
muzykę, którą słyszą

3. Omówienie i wystawa prac

4. Woda to ja

Agenci otrzymują chustki i apszaki i pokazują za pomocą dramy muzkę. 

W przypadku młodszych dzieci zajęcie należy podzielić. Impresję ruchową przeprowadzić po 
południu, lub następnego dnia.


