
Jedno z dzieci zostaje wybrane do roli czarownicy.

Zakłada na głowę kapelusz. 

Zadanie czarownicy polega na zaczarowaniu
jak największej liczby osób z grupy poprzez dotknięcie

ich w dowolne miejsce na ciele*.

Zaczarowana osoba stoi w miejscu, trzymając łokcie
przy tułowiu macha rękoma i woła "aaa..." wzywając na

pomoc inne osoby, które nie zostały jeszcze
zaczarowane. Machanie i wołanie trwa do momentu

odczarowania, które dokonuje się przez dotknięcie tego
samego miejsca na ciele, przez które nastąpiło

zaczarowanie.

Czarownica traci swoją funkcję,

jeśli ktoś z niezaczarowanych uczestników zabierze jej
kapelusz. Osoba, która przejmuje nakrycie głowy zostaje

nową czarownicą.

BEREK – CZAROWNICA
Materiały: kapelusz (najlepiej wędkarski )

Cel: rozładowanie napięcia

*Jeśli nie jesteśmy pewni zachowania uczniów,
to można ograniczyć strefę dotykania

do: pleców, rąk i nóg



Suszona śliwka
Materiały: niepotrzebne

Cel 1: Wykrycie różnicy między napięciem i rozluźnieniem,

rozładowanie napięcia.

Cel 2: Zwiększenie motywacji do działania - przy częściej
powtarzanej komendzie „suszona śliwka”.

Uczestnicy poruszają się swobodnie po sali. 
Na hasło: "suszona śliwka", każdy zatrzymuje się i napina
jak najwięcej mięśni od palców stóp, aż po czubek głowy.

Dzieci przytrzymują to napięcie przez 2 sekundy,

a następnie znów spacerują po sali.
Na kolejne hasło „suszona śliwka” - wypowiedziane co

najmniej po 15 sekundach - uczestnicy zabawy
ponownie napinają mięśnie.

Jeśli mamy na celu rozluźnienie uczestników
zachęcamy ich, żeby skoncentrowali się na tym,

jak po napięciu mięśni rozchodzi się ciepło po ciele. 

Na końcu zabawy można zaproponować, żeby dzieci
zastanowiły się, gdzie nie czuły ciepła w swoim ciele

 i spróbowały w tej części napiąć mięśnie.

Jeśli dążymy do pobudzenia do działania, to polecenie 

 wydajemy z  większą częstotliwością.

 



CO SŁYSZYSZ?

PRZEBIEG
Uczestnicy mają zamknięte oczy i leżą na podłodze

lub siedzą po turecku.

Prowadzący prosi o absolutną ciszę i podkreśla,

że nie wolno kontaktować się ze sobą przez określony czas.
W tym czasie każda z osób wsłuchuje się uważnie w każdy
najdrobniejszy dźwięk, jaki słyszy i stara się go zapamiętać

(licząc wszystkie usłyszane dźwięki).
Na zakończenie uczestnicy spisują wszystkie dźwięki,

które usłyszeli (można to robić indywidualnie lub całą grupą).

Prowadzący prosi o określenie, jakie dźwięki są dobrze
słyszalne, które brzmią przyjemnie, a które nie.

 

MATERIAŁY: niepotrzebne
CELE: rozwój wrażliwości zmysłowej, wstęp do ćwiczeń

z komunikacji, przekierowanie aktywności mózgu
z pobudzenia emocjonalnego na pobudzenie ośrodków

odpowiedzialnych za percepcję słuchową

WARIANT:

Można porównać dźwięki pochodzące z wnętrza pokoju
z dźwiękami dochodzącymi zewnątrz.
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1. Pomyśl o swoim oddechu. Połóż jedną rękę
na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. 

Poczuj, jak porusza się ciało w trakcie wdechu,

a jak w trakcie wydechu (około 2 minuty).
 

2. Powoli zrób wdech i powoli wydech.

Powtórz 4 razy powolne oddechy.

Jak się czujesz po takim oddychaniu? 
 

3. Bardzo szybko zrób wdech i wydech (jak piesek).

Jak się czujesz po takim oddychaniu?

Jak długo tak można oddychać? 
 

4. Wyobraź sobie, że jesteś, jak suszona śliwka –

- napnij wszystkie mięśnie, jakie tylko masz
i wytrzymaj 3 sekundy, rozluźnij ciało – zauważ,

jak ciepło rozchodzi się po całym ciele.

ĆWICZENIA ODDECHOWE 


