
Scenariusz zajęć 

Temat: Wieczór zmysłów- jesienne odczuwanie / zajęcia z elementami biodanzy/ 

Data: 24.11.2016r. 

 Cel ogólny: Integracja wychowanków w różnym wieku poprzez wspólne zabawy 

sensoryczne, tworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich, wzmacnianie 

więzi uczniów i rodziców (opiekunów) poprzez wspólny udział w zabawie twórczej. 

Cele szczegółowe: Uczeń:  

 aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie, 

 wykonuje zadanie wg instrukcji słownej i pokazu praktycznego, 

 uczestniczy w zabawach rozwijając sprawność manualną i ruchową, 

 odczuwa doznania z zabaw sensoplastycznych, czerpie radość ze wspólnej zabawy. 

Metody pracy: 

 słowna 

 praktycznego działania 

 pokaz  

 elementy biodanzy  

 terapia ręki-elementy 

 

Formy pracy:  

 indywidualna 

 zespołowa 

 grupowa 

 

Pomoce: odtwarzacz CD, kasztany, żołędzie,  liście, jarzębina, dynia, grzyby, miód, 

pomarańcza, cytryna, imbir, igliwie, kolorowe chustki, sznur, kolorowy ryż, pojemniki na ryż, 

olej, barwniki, chusta Klanzy, kapusta pekińska, farby. 

Prowadzący: Lucyna Kortus, Justyna Kościuk, Monika Wojtkowiak, Mariola Mąkowska 

Przebieg zajęć 

 

1. Powitanie zebranych uczestników zajęć. „To już czas” zabawa muzyczno-ruchowa”- 

 M. Kluza, „Rigolo twist”, „Pobudka dla rąk”- Fryderyk Chopin „Sylfidy” (pajączki) 

2. Rozpoznawanie darów jesieni poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów :  

• dotyku ( kasztany, żołędzie, jarzębina, dynia i grzyby),  

• smaku (miód, pomarańcza, cytryna, cynamon, imbir),  

• zapachu ( grzyby, igliwie, cynamon, pomarańcze, imbir). 

3. Wyjaśnienie uczestnikom metody pracy biodanza. Biodanza to system głębokiej  

i jednocześnie subtelnej pracy nad rozwojem osobistym i świadomością oparty na pracy  



z ciałem, który powstał w Ameryce Południowej. Używa się w nim muzyki i tańca, by 

umożliwić stworzenie harmonii i bliskości w relacjach międzyludzkich. Biodanza to 

spotkanie - ze sobą, z drugą osobą, z grupą, z wymiarem duchowym. To taniec serca  

i wolności rodem z Ameryki Południowej. Obecnie Biodanza jest obecna w ponad 30 

krajach na całym świecie. 

Zaproponowanie kilku zabaw z elementami biodanzy (muzyka relaksacyjna): 

• Pociąg- na określony sygnał uczestnicy wykonują działania: łączą się w pary, w trójki, 

robią pociąg. 

• Ręka do ręki- wzajemne odczuwanie, dotyk ręki, wykonywanie ruchów ręki  

z zamkniętymi oczami. 

• Zamknięte koło- uczniowie łączą się w małe koło, kładą głowę na ramieniu, zamykają 

oczy i poruszają się delikatnie w rytm muzyki. 

• Drzewo- uczestnicy z zamkniętymi oczami stoją w rozsypance, poruszają rękoma 

 i całym ciałem w rytm muzyki. 

 

4. Wykonywanie mandali z tworzywa przyrodniczego- praca zbiorowa.  

5. Wykonanie lampy sensorycznej sensoryczna.  

6. Elementy terapii ręki- masaż dłoni 

7. Jesienny pejzaż - praca z farbami. 

8. Taniec z chustkami. 

9. Odczuwanie stopami- chodzenie po sznurze „JESIEŃ”. Wykonywanie ćwiczeń 

manualnych z wykorzystaniem darów jesieni (szlaczki). Młodsze dzieci wykonują 

ćwiczenia manualne, ćwiczenia chwytu pensetowego- kolorowy ryż. 

10. Zabawy taneczne: 

• Justin Timberlake Can’t stop the feeling 

• „Sofia” Alvaro Soler 

• Zabawa z chusta KLANZY  

11. Zabawy na ścieżce sensorycznej.  

12. Zakończenie- masażyki. Podziękowanie za wspólną zabawę. 

 

 


