Ćw iczenia relaksacyjne
„ W jaskini”
INSTRUKCJA DO PRZECZYTANIA DZIECKU

Po łóż swoje r ęce lu źno wzd łuż t u łowia. Oddychaj. Teraz zamknij oczy i obserwuj,
jak zachowuje się Twoje cia ło (mo żna w łączyć przygot owan ą wcześniej muzykę
relaksacyjn ą).
Teraz zaciśnij praw ą d łoń w pięść. Wyobra ź sobie, że masz w prawej dłoni cyt rynę. Ściśnij j ą
mocno i spróbuj wycisnąć z niej sok. Zwró ć uwag ę jak czujesz ca łą swoj ą praw ą r ękę.
A t eraz po prost u wypuść szybko z r ęki cyt rynę. A t eraz jak czuje się Twoja r ęka gdy jest
rozlu źniona? Weź drugą cyt rynę i ściśnij j ą jeszcze mocniej niż praw ą r ęką.
A t eraz wypuść i rozlu źnij. Jak się czuje Twoja cała lewa r ęka?
Teraz wyobraź sobie, że jest eś leniwym, rozespanym kot em. Chcesz się poprzeciągać.
Wyciągnij swoje ramiona wysoko w gór ę, unieś je jakbyś chcia ł dot kn ąć d łońmi do sufit u.
Opu ść je t eraz wzd łuż t u łowia. Z nogami możesz zrobić t ak samo.
Powoli ot wórz oczy. Zobacz gdzie jest eś. Rozejrzyj się dooko ła. Głęboko odet chnij.

Ćw iczenie relaksacyjne z tekturow ymi ( troszkę grubszymi) obrazkami,
kartonikami
Dziecko kładzie się na brzuchu lub plecach. Zamyka oczy. W tym czasie rodzic ostro żnie
rozkłada kartki, obrazki na wybranych częściach ciała (ramionach, nogach, brzuchu, klatce
piersiowe, głowie). Dziecko leży w bezruchu i jego zadaniem jest nazwanie t ej części ciała
na której przed chwilą rodzic położył kartonik. Kładziemy różną liczbę obrazków na tych
samych częściach ciała (pojedynczo, raz na brzuchu, raz na czole, raz na udzie, pot em znowu
na brzuchu itd.). Na koniec dziecko leżąc z zamkni ętymi oczami ma za zadanie określić
na jakiej części ciała leży najwięcej kartoników.

