
Wielka wyprawa. 15.06.2020 r.

Usiądźcie teraz sobie wygodnie.

Każdy z was nie raz marzył o dalekiej zaczarowanej podróży. Zamknijcie oczy i przenieśmy się     

w zaczarowany świat fantazji. Wyobrażamy sobie, że są na świecie różne krainy, w których

panuje radość, złość, zabawa, spokój. Jeśli czegoś bardzo mocno pragniemy nasze marzenia            

w krainie fantazji mogą się spełnić.

Dzisiaj zabieramy Was w taką wyprawę.

Zabawa  „Rakieta”.
W zaczarowaną podróż udamy się rakietą. Rakieta jest już gotowa do drogi.

Mamy nadzieję, że dalej siedzicie wygodnie. 

To teraz pukamy palcami po podłodze, najpierw cicho i powoli potem coraz głośniej i szybciej. 

Teraz uderzamy dłońmi o kolana lub klaszczemy również z natężającą się głośnością i we 

wzrastającym tempie.

Potem tupiemy nogami, także tutaj zaczynając cicho i powoli, a potem coraz głośniej i szybciej.

Cicho naśladujemy brzęczenie owadów, przechodząc aż do b. głośnego wrzasku.

I teraz gwałtownie wstajecie ze swoich miejsc wyrzucając z głośnym wrzaskiem ramiona do góry

Rakieta wystartowała.

Siadajcie powoli na swoich miejscach, uspokajacie swoje ruchy – rakieta zniknęła za chmurami

i w ten sposób rozpoczęliśmy naszą podróż.

Wylądowaliśmy na zaczarowanej planecie, gdzie znajdują się cztery krainy: RADOŚCI, ZŁOŚCI,
ZABAWY, SPOKOJU. Każdą z nich postaramy się odwiedzić. Do pierwszej krainy udamy się 

pociągiem.



Zabawa: „Jedzie pociąg z daleka”

Proszę wsiadać i zajmować miejsca za chwilę ruszamy.
Jedziemy w rytm piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=0r996VDJCGc 

Witamy Was w krainie radości. Zaśpiewajmy wspólnie piosenkę.
https://www.youtube.com/watch?v=0r996VDJCGc 
Po niżej macie tekst piosenki powitalnej „Wszyscy są”
Wszyscy są witam Was
Zaczynamy, już czas!
Jestem ja jesteś Ty 3x
Raz dwa trzy.

Zabawa „Smerfy”
Wszyscy ludzie, którzy tu mieszkają są zawsze radośni i uśmiechnięci, cieszą się od momentu 
wstania z łóżka, przeciągają się z zadowoleniem, witają się z uśmiechem na uśmiech, podskakują   
z radości, obejmują się np. z rodzeństwem czy rodzicami, tańczą.
Teraz Wy prezentujecie ruchem zachowanie ludzi w tej krainie do muzyki Smerfy.
https://www.youtube.com/watch?v=FCVuPpgsdAA 

Dziękuje za wspólną zabawę, bardzo się cieszymy, że odwiedziliście nas w krainie radości. Może 
jeszcze kiedyś tu powrócicie. Żegnamy Was serdecznie życzymy przyjemnej dalszej podróży.

Czeka nas dalsza droga. Polecimy samolotem marzeń.



Zabawa „Samolot”

https://www.youtube.com/watch?v=aEmt_7O9CxQ 

Leci, leci samolot, samolot, 

uwaga ziemia tuz wysiadajcie dzieci już.

Nagle słychać uderzenia pioruna.

https://www.youtube.com/watch?v=6J-9GOGMvRI 

Odpadają nam skrzydła, silnik lewy, prawy, uwaga awaryjne lądowanie.

Ciekawe co to za kraina, tutaj mieszkają ludzie którzy się często obrażają, są źli, zdenerwowani, 

tupią nogami, potrząsają głowami, krzyczą ściskają dłonie w pięści.



KRAINA ZŁOŚCI

Po co tu do mnie przyszliście, nie chcemy tu żadnych gości.

Jestem wściekła, wszyscy jesteśmy wściekli.

Wy nigdy tacy nie byliście.

A jak mama Tobie nie chciała kupić lizaka, Tobie lalki to jak się zachowaliście.

Proszę pokażcie nam to Wasze zachowanie.

Zabawa „Bitwa”
Teraz pokazujecie energicznie to swoje zachowanie.

O właśnie o to Nam chodziło, takie zachowanie jest tu w Naszej krainie odpowiednie.

Już wiemy że potraficie się złościć, ciekawe czy tą złość potraficie namalować?

Weźcie teraz farby, pędzle oraz papier i spróbujemy namalować tą złość.

Prace bardzo ładnie zostały wykonane, ale na nas już czas.

Ponieważ burza uszkodziła nasz samolot, w dalszą drogę udamy się pieszo. Potrzebne będą nam 



wygodne buty. Przygotujcie sobie je z gazety. Każdy zrobi sobie parę butów wg własnego pomysłu.

Buty gotowe? Ruszamy.

KRAINA ZABAWY

Witamy wszystkich przybyłych gości do Naszego królestwa zabawy. W krainie tej przez cały czas 

wszyscy się bawią, cieszą, panuje wieczna radość, zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.

 

Zabawa „Kolorowa Tęcza”
Znajdźcie w domu kolorową wstążkę lub kawałek materiału. Przywiążcie do kijka i w rytm muzyki 

wykonujcie różne ruchy wg własnej pomysłowości .

Nadszedł koniec wizyty w krainie zabawy. 

Zabawa „Lajkonik”
Dzieci w rytm melodii Lajkonika jadą dalej  w podróż dorożką.

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

Dorożką dotarliśmy już do ostatniej w świecie fantazji krainy, krainy spokoju.

 



KRAINA SPOKOJU

W naszej krainie zawsze panuje spokój i cisza. 

Odbyliście bardzo długą podróż. Myślimy, że bardzo Was zmęczyła. Proponujemy wspólny 

odpoczynek. Znajdźcie sobie miejsce na kanapie, połóżcie się na plecach i zamknijcie oczy.

Zabawa odprężająca przy muzyce relaksacyjnej.
https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec 

Spróbujcie równo oddychać, lekko, swobodnie. Rozluźnijcie paluszki prawej ręki, lewej ręki,lewej 

nogi, prawej nogi. Czujemy się spokojni, odprężeni. Chwila ciszy.

Otwieramy powoli oczy, przeciągamy się najpierw ręce, wyciągamy nogi, siadamy wygodnie.

W krainie fantazji wszystko jest fantastyczne, ale żeby się o tym przekonać musimy założyć 

kolorowe okulary.

Jeżeli takie macie to załóżcie i oglądajcie świat przez nie.

Jak Wam się podobał świat na kolorowo? Wiemy, że będąc w krainie złości malowaliście złość.     

W tej krainie proponujemy abyście z tej złości zrobili spokój. Namalujcie to co przed chwilą 

zaobserwowaliście. Zapraszam do pracy.

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

Prace bardzo ładnie zostały wykonane. Zapraszam do dalszej zabawy.

Zabawa „Wirujące chustki”
Każdy z was trzyma w ręku chustkę. Nieraz widzieliście jak jesienią listki wirują na wietrze. Tak 

my się zabawimy dzisiaj.

Każdy uczestnik wykonuje ruchy do muzyki wg własnego pomysłu i inwencji.

https://www.youtube.com/watch?v=--P8F6fK2bg 

Dziękujemy wszystkim za miłe spędzone chwile, mamy nadzieję, że kiedyś powrócicie w świat 

fantazji i odwiedzicie nas.

Tak zakończyła się „Wielka wyprawa” trzeba już wracać. Rakieta już na nas czeka.



 „Rakieta”
Rakieta jest już gotowa do drogi, zaczynamy odliczanie.

Mamy nadzieje, że siedzicie wygodnie.

Teraz pukamy palcami po podłodze, najpierw cicho i powoli potem coraz głośniej i szybciej. 

Teraz uderzamy dłońmi o kolana lub klaszczemy również z natężającą się głośnością i we 

wzrastającym tempie.

Potem tupiemy nogami, także tutaj zaczynając cicho i powoli, a potem coraz głośniej i szybciej.

Cicho naśladujemy brzęczenie owadów, przechodząc aż do b. głośnego wrzasku.

I teraz gwałtownie wstajecie ze swoich miejsc wyrzucając z głośnym wrzaskiem ramiona do góry

Rakieta wystartowała.

Nasza podróż zakończyła się, szczęśliwie powróciliśmy do siebie. Odwiedziliśmy różne krainy, czy

podobała Wam się ta podróż? Zanim Nam odpowiecie, zastanówcie się.

Czy jesteście zadowoleni, smutni czy źli? 

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I 

                                                                                                             Pozdrawia zespół świetlicowy.


