
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnych ćwiczeń relaksacyjnych. 

Dzisiaj również i część dla Rodziców, może 10 minut relaksu pozwoli Państwu wyciszyć się 
razem z Dzieckiem… 

 

 

 

 

Ćwiczenia relaksacyjne to jeden z najlepszych sposobów walki ze stresem. Wskazane są osobom, 
które są narażone na częsty i długotrwały stres związany z różnymi sytuacjami życiowymi. Największą 
zaletą tego typu zajęć jest to, że można je wykonywać praktycznie wszędzie.  

 

Obecne szybkie tempo życia sprzyja nerwom i sytuacjom stresowym. Jeżeli dodamy do tego 
wielogodzinną pracę, często w jednej pozycji przed komputerem i brak czasu na aktywność fizyczną, 
mamy obraz narastającego problemu. To wszystko wiąże się z nadmiernym stresem, który w dodatku 
często nie jest rozładowywany z prozaicznego, ale częstego powodu – braku czasu. 

 

Pamiętajmy o stworzeniu odpowiednich warunków: zapewnieniu ciszy, wygodnym miejscu 
do leżenia lub siedzenia (materace, karimaty, dywan) i wcześniejszym przewietrzeniu 
pomieszczenia. Niezbędna będzie spokojna i odpowiednio dobrana muzyka. 

 



 

 

relaks poprzez oddychanie – najlepiej wykonywać to ćwiczenie na leżąco, ale może być też w 
pozycji stojącej. Dziecko powinno nabrać powietrze przez nos, a w trakcie wdechu brzuch powinien 
się uwypuklić. Następnie należy bardzo wolno wypuszczać powietrze. Wskazane jest wykonanie 
pięciu powtórzeń, 

relaks poprzez słuch – po przyjęciu wygodnej dla siebie pozycji dziecko powinno zamknąć oczy i 
skupić się jedynie na dźwiękach, które jest w stanie usłyszeć. Dziecko powinno zastanawiać się nad 
tym, jaki dźwięk jest najgłośniejszy, a jakie są gdzieś dalej. To ćwiczenie należy wykonywać przez 5-10 
minut, 

relaks poprzez wizualizację – dziecko powinno mieć zamknięte oczy, a rodzic powinien opisać 
miejsce lub sytuację (kojarzące się z pełnym relaksem). Zadaniem dziecka jest wyobrażanie sobie 
tego i skupienie się tylko na własnych myślach. Ćwiczenie powinno być wykonywane przez 5-10 
minut, 

https://www.youtube.com/watch?v=jx0ZRGA-QCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mHBR12nnpSs 

 

Możesz fruwać jak ptak (opowieść relaksacyjna) 

 

Jest piękny dzień. Niebo jest prawie bezchmurne, a świecące słońce przyjemnie cię ogrzewa. 
Patrzysz do góry i widzisz małego, kolorowego ptaka. Wiesz, że jest to sikorka, która cicho i 



samotnie fruwa po niebie. Chciałbyś chętnie unieść się wraz z nią i w myślach wyruszasz w 
podróż. Rozkładasz swoje ramiona, stajesz na wietrze i machasz rękami w górę i w dół. 
Powoli ziemia usuwa ci się spod nóg i wznosisz się wysoko w niebo. Jesteś całkiem spokojny. 
Tu, wysoko jest pięknie. Czujesz wiatr wokół ciała. Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. 
Oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie. 

Patrzysz na ziemię. Pod tobą jest łąka usiana kwiatami. Kwiaty wyglądają na bardzo małe i 
mała jest też ławka pod jabłonią. Na jabłoni możesz zauważyć domek dla ptaków. Widzisz 
strumień, który płynie przez łąkę. Woda unosi kawałek kory, który wraz z prądem kołysze się 
w górę i na dół. Mały kot obserwuje uważnie przepływającą korę. Widzisz to wszystko 
dokładnie. Spokojnie wykonujesz kręgi na niebie. Robisz wdechy i wydechy, wdechy i 
wydechy, oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie. 

Szybujesz wysoko nad górami. Promieniują one spokojem i bezpieczeństwem. Wokół 
świergotają małe ptaki. Nie obawiasz się. Obserwujesz dokładnie krajobraz, bo może 
zechcesz go namalować. Potem wznosisz się wyżej, aż na szczyty gór. Odpoczywasz na 
jednym z wierzchołków i odczuwasz w sobie ciszę. Czujesz, jak z ciszy wzrasta w tobie nowa 
siła. Wiesz, że to dobrze. Krążysz jeszcze po niebie i odczuwasz w sobie siłę. Wiesz teraz, że 
musisz być w ciszy, jeśli potrzebujesz siły. 

Zaczerpnąłeś więc znowu dość siły i powoli szybujesz z powrotem ku ziemi. Z pewnością 
wylądowałeś na twardym gruncie, stajesz na wietrze i rozkładasz ramiona. Idziesz powoli 
wzdłuż łąk i pól, aż znowu doszedłeś do swojego domu. Wchodzisz i otwierasz oczy. Kładziesz 
się powoli na boku. Zaciskasz pięści, przeciągasz się. Teraz jesteś znowu świeży i rześki. 

 

 

Dla Rodziców: 

 
strząsanie napięcia – będąc w pozycji stojącej z opuszczonymi rękami, należy zacisnąć pięści, 
wciągnąć powietrze nosem i napiąć barki. Po ok. 5 sekundach należy strząsnąć ramiona w dół i 
wypuścić powietrze ustami. Najlepiej powtórzyć to ćwiczenie kilka razy, 

rozluźnianie mięśni szyi i karku – stojąc lub siedząc, należy kręcić głową tak, by rysować nosem 
symbol nieskończoności. Kilka razy w jedną stronę, następnie w drugą, 



rozciąganie ciała – w pozycji leżącej na plecach trzeba wyprostować ręce nad głową i starać się w 
jednym momencie rozciągać ciało – w przeciwną stronę rękami i nogami. Wskazane jest ok. 7-10 
takich powtórzeń, 

regulowanie oddechu – to ćwiczenie można wykorzystać w każdej pozycji, byle była komfortowa. 
Polega ono na skupieniu się na oddychaniu – wciąganiu powietrza nosem, a wypuszczaniu go ustami. 
Powinno się je wykonywać ok. 5 minut, 

wizualizacja – ćwiczenia relaksacyjne tego typu polegają na wyobrażaniu sobie przyjemnych miejsc, 
które pozwolą się odprężyć. Należy skupić się tylko na własnych myślach i całkowicie odciąć na kilka 
minut od otoczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUQaPm0KJ9g 

https://www.youtube.com/watch?v=E100oGo8d34 

 

Życzymy udanego weekendu i dużo relaksu! 


