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W czasie trwającej pandemii koronowirusa zostaliśmy zobowiązani do  
przestrzegania zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. 
Wiąże się z tym konieczność pozostawania w izolacji domowej. 
Długotrwałe przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, wśród tych 
samych osób, monotonia dnia codziennego sprzyja narastaniu napięć 
psychofizycznych, znudzeniu i powstawaniu konfliktów.

Remedium na nudę i odosobnienie może 
być wykorzystanie Mobilnej Rekreacji 
Muzycznej w rodzinach.



MRM to metoda, której twórcą jest dr Maciej Kierył – lekarz, anastezjolog, 
muzykoterapeuta. 
Powstała ona w 1976 r. Jest to emocjonalnie uporządkowany zestaw ćwiczeń 
ruchowych inspirowanych muzyką. Opiera się na formule OZURA:

- ODREAGOWANIE
- ZRYTMIZOWANIE
- UWRAŻLIWIENIE
- RELAKS
- AKTYWIZACJA.



MRM wykorzystuję od lat w pracy z dziećmi przedszkolnymi. 
Aktualna sytuacja uniemożliwia prowadzenie zajęć grupowych. 
Opracowałam więc modyfikację metody, adaptującą ją do wykorzystania                           
w domach rodzinnych dzieci. 
Prezentowane ćwiczenia to propozycja  wspólnej zabawy w gronie osób                  
objętych „kwarantanną” i spędzenia czasu w niekonwencjonalny sposób.
Mobilność metody umożliwia jej wykorzystanie w warunkach domowych. 

Pozwoli to dzieciom i rodzicom, dziadkom pokonać 
nudę dnia codziennego i wyeliminować stres wynikający z izolacji. 
Wpłynie to korzystnie na wzajemne relacje.



ZACZYNAMY
WSPÓLNĄ
ZABAWĘ☺



URUCHOMIENIE – przygotuje cię do udziału w zajęciach MRM.
1. Usiądź na podłodze. Wyprostuj plecy złączając łopatki. Oddychaj swobodnie.

Powoli zginaj na przemian nogi w stawach kolanowych (przesuwając stopą po 
podłodze) i prostuj je. Stopami wykonaj  „wycieraczki”- poruszaj nimi na boki.

2. Powoli wstań. Wyprostuj się.
3. Wykonaj  powolne krążenia obręczą barkową kilka razy do przodu. Następnie 

powtórz wykonując ruch do tyłu. Zatrzymaj się. Unoś barki naprzemiennie – jak waga. 
4. Zrób kilka wolnych krążeń głową – w prawo, a następnie w lewo.
5. Wykonaj spokojny ruch kończyn górnych („jak gałązki na wietrze”). Teraz zrób krążenia  

nadgarstkami – w jedną i drugą stronę.

Powolne  uruchomienie twojego ciała łatwiej wykonasz słuchając spokojnej muzyki. 
Proponuję ci: 
- Vangelis - „Hymn”,
- utwory  zespołu Gregorian.



ODREAGOWANIE – to etap służący eliminowaniu napięć psychofizycznych. 
Wykonaj następujące ćwiczenia. Zadbaj o wolną przestrzeń wokół siebie.

1. Do  dynamicznej muzyki: 

- klaszcz głośno w dłonie, 
- podskakuj - na prawej i lewej nodze, potem obunóż -

raz, dwa, a na trzy - zrób wyskok w górę z wyrzutem rąk,
- tup głośno nogami (potem przeproś sąsiadów☺),
- wykonaj  naprzemienne wyrzuty kończynami górnymi –

najpierw prawą, potem lewą ręką, do przodu – jak Ninja, 
w górę – by wypchnąć sufit,

- wykonaj wykopy nogami – do przodu/w tył,
- strzepnij dynamicznie napięcie z rąk,
- możesz też głośno krzyczeć np. „wi-ru-sie u-cie-kaj!!!”,
- wyładuj swoją energię boksując poduszkę.



ODREAGOWANIE cd.

Kiedy się zmęczysz koniecznie wykonaj ćwiczenie oddechowe (do wyboru): 
* WDECH nosem, usta zamknięte, wspięcie na palce, ręce wykonują 

ruch bokiem ciała nad głowę. Zatrzymaj na chwilę. 
WYDECH – otwartymi ustami, opuść ręce w dół;

* WDECH nosem. WYDECH ustami (dmuchaj na dmuchawca).

Utwory polecane do wykorzystania w trakcie odreagowania:
- Brathanki – „Gdzie ten, który powie mi”,
- Siklawa – „Ciupazecka”,
- ABBA – „Take a Chance on Me”.



ZRYTMIZOWANIE – służy uporządkowaniu emocji. Poprawia koordynację ruchową. 
Sprzyja integracji.

Wybierz, które ćwiczenie wykonasz dzisiaj wspólnie z członkami twojej rodziny:
- klaszcz równo w rytmie słuchanego utworu,
- maszeruj w miejscu unosząc nogi, teraz możesz dołączyć klaskanie w dłonie,
- maszerujcie w kółko po pokoju – a może spacer „gęsiego” po całym mieszkaniu?



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- otwartymi dłońmi oklepuj swoje uda, łydki, potem naprzemiennie każdą rękę,
- klaszcz w następujący sposób: na 1 - w środek otwartej dłoni, 

na 2 - w  opuszki palców = wsłuchaj się w powstające                                                     
w ten sposób dźwięki,

- zrób z dłoni „muszelkę” - klaszcz i znowu słuchaj dźwięku,
- „muszelką” możesz także oklepywać swoje uda, łydki, ręce,

- uruchom swój głos – rytmicznie wypowiadaj samogłoski (a-a-a, e-e-e, i-i-i, itd.),



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- zagraj wspólnie z rodziną! Jeśli masz jakieś instrumenty            
w domu - wykorzystaj je.  Jeżeli nie – poszukaj w domu 
Niekonwencjonalnych Źródeł Dźwięku!!!  Przedmiotów, 
z których możesz wydobyć dźwięk (np. opakowanie po 
jogurcie, pusta butelka po wodzie mineralnej, garnek  
z kuchni, jakieś pudełeczko,  które wypełnisz ryżem/kaszą         
= powstanie grzechotka, ….  Uruchom swoją kreatywność!                                           
Usiądź z rodziną w kręgu…     
Słuchając muzyki zagrajcie na „instrumentach”… RODZINNY 
KONCERT☺
Możesz poznać gusty muzyczne członków rodziny – tutaj  
ważne jest by grane utwory były ulubionymi przez dziecko, 
rodzica, dziadka = INTEGRACJA  MIĘDZYPOKOLENIOWA.



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- lubisz śpiewać? Masz więc okazję by z domownikami 
zaśpiewać „stare” i nowe przeboje, piosenki ludowe.            
Jeżeli nie masz talentu – nuć z rodziną albo stosuj     
niezawodne „LALALA” ☺



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- pamiętasz jakieś wyliczanki? Deklamuj je rytmicznie.  
Możesz jednocześnie klaskać, oklepywać swoje uda                 
lub wystukiwać ich rytm wykorzystując znane Ci już 
Niekonwencjonalne Źródła Dźwięku! 



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- Podpowiadam ci kilka tekstów wyliczanek ☺



ZRYTMIZOWANIE  cd.

- Pamiętasz?



ZRYTMIZOWANIE  cd.

Do wykonania proponowanych ćwiczeń  mogą zachęcić was 
następujące utwory:
1. J.M. Jarre – „Calypso”, „Toribio en Liebana”.
2. Brathanki – „Na Dzikim Zachodzie”.
3. „Hej bystra woda” – piosenka ludowa.
4. Boney M. – „Rivers of Babylon”.
5. M. Theodorakis – „Grek folk music”, „Zorba”.

Znasz  swój gust muzyczny. Wiesz jakie utwory zachęcą cię do 
marszu, spontanicznego tańca. Wykorzystaj je.
Dopytaj o ulubione, preferowane utwory domowników.        
One również mogą was zainspirować do wspólnej zabawy.



UWRAŻLIWIENIE – to kolejny etap rodzinnego spotkania.       
Oto kilka propozycji ćwiczeń do wykonania z domownikami. 
Zdecyduj co dziś razem zrobicie. 

- spróbuj przy pomocy gestu, grymasu twarzy  pokazać jak się 
czujesz; pozostali odgadują twój dzisiejszy nastrój,

- naśladuj ustami dźwięki natury (szum morza, szmer drzew, 
świergot ptaków…),



UWRAŻLIWIENIE cd.

- zabawcie się w „zgaduj – zgadulę” dźwiękową. Poszukaj 
przedmiotów, które wydają dźwięki (klucze, worek foliowy, 
nożyczki, …  BĄDŹ KREATYWNY☺). Schowaj przedmioty do 
jakiegoś worka. Rodzina zamyka oczy. Ty wyjmujesz źródło 
dźwięku i demonstrujesz je domownikom. 
Czy ktoś odgadł?
Potem zamieniacie się po kolei rolami.
by każdy miał okazję wziąć udział
w zabawie.



UWRAŻLIWIENIE cd.

- inną wersją tego ćwiczenia jest odgadywanie dźwięków 
natury (np. odgłosów wiejskiego podwórka, dzikich 
zwierząt). Możecie też gestem/ruchem zadawać 
domownikom do rozwiązania tytuły filmów, rebusy,       
nucąc proponować by odgadnęli jaki to przebój, czy                      
zgadywać „co to za zwierzę?” demonstrowane gestem.



UWRAŻLIWIENIE cd.

- proponuję wszystkim domownikom ćwiczenie „LUSTRO”. Dobierzcie się w pary 
i usiądźcie naprzeciw siebie. 
Wyciągnijcie przed siebie jedną rękę. Jedna osoba wolno zaczyna kreślić/malować           
w powietrzu „wzory”, linie. 
Zadaniem drugiej osoby jest skupienie uwagi 
i dokładne podążanie za tym ruchem, wierne
naśladowanie gestów osoby siedzącej naprzeciwko
- tak jak lustro wiernie odbija nasze ruchy,



UWRAŻLIWIENIE cd.

- teraz zabawy plastyczne. Pierwsze ćwiczenie „DŁOŃ”. 
Obrysujcie sobie nawzajem na kartkach papieru swoje 
dłonie ciemnym flamastrem. Na powstałych konturach 
możecie:                                                                             
* słuchając spokojnej muzyki malować różne wzory, 

wypełnić go ulubionym kolorem,
* wypisać sobie nawzajem pozytywne cechy (ustalcie          

ich  ilość by każdy miał tyle samo określeń).

Koniecznie podpiszcie swoje dłonie. Może rozwiesicie te 
„dzieła” w mieszkaniu? Powstanie „galeria malarstwa 
rodzinny  ……” do podziwiania podczas „spacerów”.



UWRAŻLIWIENIE cd.

- weź kartkę papieru. Przygotuj farby, kredki, flamastry.  
Słuchając muzyki (dynamicznej/spokojnej) otwórz się           
na jej nastrój.
Po chwili zacznij malować to, co „podpowiada” ci muzyka.
Powstanie oryginalne dzieło, które po latach 
będziesz oglądać wspominając obecny czas izolacji.             
Teraz stwórzcie „rodzinny album obrazów inspirowanych 
muzyką”.



UWRAŻLIWIENIE cd.

Twoje zdolności plastyczne mogą ujawnić się podczas słuchania następujących utworów:

1. Vangelis – „Hymne”,
2. Enya – „Sancta Maria”,
3. J. M. Jarre – „Waiting For Costeau”,
4. M. Theodorakis – „Perigiali”.

Otwórz się na działanie muzyki. Wielu słynnych malarzy tworząc swoje obrazy inspirowało 
się jej brzmieniem. Spróbuj ☺



RELAKS  - możesz z niego skorzystać kiedy czujesz się zmęczony i chcesz chwilę odpocząć. 
Ty decydujesz ile będzie trwał. Zadbaj o wygodną pozycję (leżąc lub siedząc).                   
Możesz wykorzystać muzykę relaksacyjną, która ułatwi ci wyciszenie. 

Przed odpoczynkiem wykonaj ćwiczenie izometryczne. Leżąc/siedząc napnij wszystkie 
mięśnie ciała. Wytrzymaj  3 – 4 sekundy. Rozluźnij się. Powtórz parę razy.

Teraz w wygodnej, preferowanej przez ciebie pozycji zacznij równo oddychać… 
Spróbuj zamknąć  oczy…

Podczas relaksu możesz wyobrażać sobie odpoczynek w różnych miejscach. 
Zdecyduj gdzie dzisiaj chciałbyś się wyciszyć…



RELAKS cd.

MORZE - Spacerujesz brzegiem … Wsłuchujesz się w szum fal… Stąpasz po rozgrzanym 
piasku… Wdychasz zapach morza… Masz ochotę położyć się…
Kładziesz się na kocu na piasku… Nad tobą błękitne niebo, po którym suną białe obłoki… 
Zapadasz w półsen…



RELAKS cd.

LAS - Idziesz wolno leśną ścieżką pośród drzew…  Wysoko wśród gałęzi śpiewają ptaki… 
Jest cicho i spokojnie… W powietrzu unosi się aromat żywicznych drzew… 
Masz ochotę zatrzymać się i odpocząć na leśnej polanie…
Kładziesz się na kocu… 
Na tle błękitu nieba widzisz  pojedyncze 
promyki słońca… 
Kołyszące się sosny, zapach lasu i cisza
uspakajają cię…
Czujesz się senny…



RELAKS cd.

SŁONECZNY LETNI DZIEŃ - Idziesz ścieżką wśród łanów zboża… Po bokach rośnie trawa… 
Widać w niej polne rumianki… Wdychasz ich zapach… Wśród zboża rosną czerwone    
maki i niebieskie chabry… Stąpasz po piaszczystej polnej drodze… Łany zboża wyglądają         
jak falujący ocean… Otacza cię kolor żółty
i zapach polnych kwiatów… Jest ciepło…
Nagrzane powietrze drży i faluje…
Pośród zbóż znajdujesz małą łąkę… 
Kładziesz się na kocu… Szelest ocierających się 
kłosów uspakaja cię… Ciało grzeje ziemia 
i słońce… Oddychasz równo…
Wszystko staje się nierealne, nieważne…



RELAKS cd.

To były moje propozycje miejsc relaksu. 
Ty możesz zdecydować o innym miejscu
twojego odpoczynku. 
Zastanów się, gdzie znalazłbyś wyciszenie?
Zdecydowałeś? 
Więc przenieś się tam… 
Oddychaj równo i odpoczywaj….



RELAKS cd.

Zamiast tradycyjnego relaksu możecie:

- poczytać bajki lub inne książki,

- pomasować sobie plecy,

- porozmawiać  o planach na czas po izolacji.



RELAKS cd.

Kiedy już odpoczniesz - łagodnie wracaj do rzeczywistości…
Powoli otwórz oczy…
Przeciągnij się jak po dobrze przespanej nocy…
Napnij mięśnie…
Oddychaj głęboko…
Twoje myśli układają się w logiczną całość…
Jesteś wypoczęty i uporządkowany…
Powoli wstajesz…
To co zaplanowałeś - wykonasz bez pośpiechu, pewnie i z przyjemnością….



AKTYWIZACJA – po odpoczynku i wybudzeniu czas na powrót do codzienności. 
Możesz wykonać  ją na dwa sposoby:

• ŁAGODNIE 
- stojąc oddychaj głęboko,
- wyciągaj ciało w górę, na boki,
- spokojnie maszeruj w miejscu,
- wykonaj krążenie miednicą - w prawo,

potem w lewo,
- poruszaj rękami „jak gałązkami na wietrze”,
- pomachaj domownikom lub wyjdź na

balkon i pomachaj światu,
- zrób kilka spokojnych kroków tanecznych;



AKTYWIZACJA cd.

• DYNAMICZNIE
- podskakuj na jednej, a potem na drugiej nodze,
- oklep swoje pośladki, uda, łydki i każdą z rąk,
- maszeruj w miejscu i wymachuj rękami na boki - „jak żołnierz”,
- teraz maszeruj dalej, ale przyśpiesz kroku,
- poszerz swoje terytorium - wykonaj obszerne krążenia kończynami górnymi,
- możesz też ćwiczyć aerobik.



NA  KONIEC  WSPÓLNEJ  ZABAWY 
PODZIĘKUJ  SOBIE  I  SWOJEJ  RODZINIE:

„FAJNIE, ŻE  BYŁEŚ
I  PIĘKNIE  ĆWICZYŁEŚ!!!”



NA ZAKOŃCZENIE KRÓTKIE PODSUMOWANIE:

Proponowane ćwiczenia Mobilnej Rekreacji Muzycznej mogą pomóc tobie i członkom 
twojej rodziny:

- zmniejszyć napięcie psychofizyczne,

- uatrakcyjnić codzienne życie w izolacji,

- zredukować stres wynikający z odosobnienia,

- odkryć możliwości w zakresie podejmowania różnych form aktywności i wypoczynku 
nawet na tak małej przestrzeni, jaką jest wasze mieszkanie,



- poprawić twoją kondycję fizyczną (tężyzna mięśni, wydolność oddechowa),

- nawiązywać komunikację między domownikami,

- odkryć talenty (śpiew, malowanie…),

- poprawić obniżony wskutek izolacji nastrój,

- poznać gusty muzyczne twojej rodziny,



- atrakcyjnie spędzać czas „kwarantanny”,

- rozbudzić waszą kreatywność,

- POCZUĆ RADOŚĆ Z OBCOWANIA ZE SOBĄ!!!



ZACHĘCAM  CIEBIE  I  TWOJĄ  RODZINĘ  
DO  SPĘDZENIA  CZASU  ZE  SOBĄ,
W  WASZYM  MIESZKANIU,
W  TOWARZYSTWIE  
MUZYKI  I  RUCHU.

Opracowała:

mgr Barbara Gurgoń


