
 Scenariusze zajęć grupowych w pracy z dziećmi 

nadpobudliwymi psychoruchowo  

 

Scenariusz I – grupa dzieci 3 – 4 –letnich 

CELE: 

– uaktywnienie wszystkich dzieci poprzez stworzenie radosnej atmosfery 

zabawy, 

– rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu i współpracy                   

z partnerem i grupą, 

– poznanie własnego ciała i umiejętność kontrolowania jego ruchów, 

– usprawnianie narządu ruchu i oddychania, 

– obserwacja dzieci (ich stanów emocjonalnych, trudności w kontaktach             

z innymi dziećmi ... ), 

– doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami. 

CZAS: − 15 minut. 

POMOCE: 

– kaseta magnetofonowa z nagraniem odgłosów niektórych zwierząt 

domowych, 

– kaseta magnetofonowa z nagraniem muzyki relaksacyjnej „Radość                  

o poranku”, 

– szarfy, kręgle. 

PRZEBIEG: 

1. Siad w kręgu i różne formy powitania: 

– witają się rączki i paluszki, 

– witają się stopy i paluszki, 

– rączki witają brzuszki, plecy, kolanka, głowę itp. 

 

2. Ilustracja  ruchowa wiersza pt. „Po równiutkiej dróżce”. 

            Idą dzieci równą drogą, 



            po kamyczkach iść nie mogą, 

            po kamyczkach hop, hop, hop, 

            do dołeczka skok. 

 

3. Zabawy dzieci z przyborami 

– zabawa orientacyjno – porządkowa „Pieski do budy” 

– ćwiczenia dużych grup mięśniowych – ubieranie szarfy „dołem” i „górą 

– ćwiczenie całych rąk i dłoni – podrzucanie szarfy (zwiniętej w kulkę) 

– zabawa równoważna „Kładka” 

– zabawa z  czworakowaniem  „Pan i piesek” 

 

4. Ćwiczenie słuchowe „Kogo spotkały pieski?”  

– rozpoznawanie głosów niektórych zwierząt domowych. 

 

5. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wg metody W. Sherborne 

– wyczuwanie brzucha – pełzanie na brzuchu z jednoczesnym zginaniem             

i prostowaniem nóg 

– wyczuwanie całego ciała – pełzanie na plecach 

– wyczuwanie całego ciała „Kwiatki rosną”  – zwijanie ciała w jak najmniejszy 

pączek i powolne rozwijanie aż do wspięcia na palce 

– w parach – siad przodem do siebie i kołysanie się 

– w parach – siad tyłem do siebie i masowanie pleców. 

 

6. Ilustracja ruchowa drugiej części wiersza pt. „Po równiutkiej dróżce” 

                    Pora wracać kto się znuży, 

                    Ten odpocznie po podróży. 

                    Dom już blisko – nogi w ruch, 

                    Kto zwycięży – będzie zuch! 

 

7. Leżenie w dowolnej pozycji na dywanie i słuchanie muzyki relaksacyjnej pt. 

„Radość o poranku”. 



 

8. Ćwiczenie rozluźniające „Kobra” – dziecko udaje, że jest wężem, powoli 

unosi i odchyla w tył głowę, a następnie cały tułów. Mięśnie poniżej talii są 

rozluźnione i nie biorą udziału w ćwiczeniu. 

 

9. Siad w kręgu, korekcja postawy, pochwalenie dzieci i pożegnanie. 

 

 

Scenariusz II – grupa dzieci 5 -letnich 

CELE: 

– podnoszenie poczucia własnej wartości, 

– stworzenie miłej atmosfery zachęcającej do współdziałania w grupie, 

– rozluźnienie mięśni całego ciała, 

– wyciszenie emocji dzieci. 

CZAS:   20 – 30 minut. 

POMOCE: 

– kaseta magnetofonowa z nagraniem, 

– obrazki ze zwierzętami, 

– zagadki. 

PRZEBIEG: 

1. Powitanie wierszem: 

                                                      Podajmy sobie ręce, 

                                              zrobimy duże koło. 

                  Będziemy się teraz razem bawić 

i będzie nam wesoło. 

2. „Dzień dobry” 

Dzieci tańczą swobodnie w rytmie melodii. Gdy melodia urywa się, dzieci 

zatrzymują się, kłaniają wkoło i mówią sobie „Dzień dobry”, po czym znów 

zaczynają tańczyć. 

3. „Kim jestem?” 



Dzieci siedzą na dywanie w rzędzie. Wylosowanemu dziecku (odgadywanie 

liczby, którą ma na myśli nauczyciel) nauczycielka przypina na plecach 

obrazek przedstawiający jakieś zwierze. Dziecko odwraca się tyłem do 

pozostałych dzieci i pokazuje obrazek, a następnie znowu odwraca się 

przodem do dzieci i zadając pytania, stara się odgadnąć, jakim jest 

zwierzątkiem. Dziecko zadaje pytania typu:    

      - czy jestem dużym zwierzątkiem? 

      - czy mam cztery nogi? 

- czy mam pióra? 

- czy lubię jeść marchewkę? 

      - czy mam futerko brązowe? 

Dzieci odpowiadają tylko „tak” lub „nie”. Po serii pięciu pytań dziecko stara 

się zgadywać. Zabawa trwa dopóty, dopóki wszystkie dzieci, które chcą, 

wykorzystywać szansę zgadywania, jakim są zwierzątkiem. 

4. Co to za zwierzę? 

Tym razem dzieci losują karteczkę z nazwami zwierząt i starają się odegrać 

rolę wylosowanego zwierzątka, za pomocą pantomimy. Pozostałe dzieci 

odgadują, jakim zwierzątkiem jest ich kolega. 

5. Zagadki o zwierzętach: 

Ma długi ogonek, oczy jak paciorki, 

Gdy kota zobaczy, ucieka do norki.          (mysz) 

 

Trąbę z sobą nosi, lecz nie jest trębaczem, 

Gdy pójdę do ZOO, pewnie go zobaczę.         (słoń) 

 

Dzieci po odgadnięciu zagadek o myszy i słoniu starają się odpowiedzieć na 

pytania: 

- które ze zwierząt jest większe, a które mniejsze? 

- które ze zwierząt jest silniejsze, a które słabsze? 

 

6. Relaksacja metodą Jacobsona (w wersji B. Kaji) 



Dzieci leżą wygodnie na kocykach (nogi wyciągnięte swobodnie, ręce ułożone 

wzdłuż tułowia, głowa ułożona wygodnie). Nauczycielka proponuje dzieciom 

zabawę w słabą myszkę i silnego słonia: 

- jesteś silny jak ciężka noga dużego słonia, naprężaj mocno prawą                   

nogę i prawą rękę, a teraz jesteś słaby jak delikatna nóżka małej myszki, 

rozluźnij napięte mięśnie prawej nogi i prawej ręki; 

- to samo tylko z lewą nogą i lewą ręką; 

- jesteś silny jak ogromny brzuch słonia, naprężaj mocno mięśnie brzucha, 

a teraz jesteś słaby jak malutki brzuszek myszki, rozluźnij napięte 

mięśnie brzucha. 

 

                                                                                  Opracowała: Lucyna Łasocha 

 

 

 

 

 

 

 


