
Dzień dobry, 

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wspólnej relaksacji 
 

Pamiętajmy o stworzeniu odpowiednich warunków: zapewnieniu ciszy, 
wygodnym miejscu do leżenia lub siedzenia (materace, karimaty, dywan) i 
wcześniejszym przewietrzeniu pomieszczenia, przyciemnieniu okien. Niezbędna 
będzie spokojna i odpowiednio dobrana muzyka. Można skorzystać z linku 
podanego poniżej lub własnego pomysłu 

 

 

Dzieci leżą na plecach na podłodze, nogi proste, stopy lekko rozchylone, 
ręce rozluźnione, wyciągnięte wzdłuż ciała, dłonie stroną wewnętrzną 
skierowane ku górze, oczy zamknięte (jak przy ćwiczeniach 
relaksacyjnych). Należy powiedzieć tu dzieciom, aby miały zamknięte 
buzie i oddychały tylko noskiem. Staramy się skupić uwagę dziecka na 
myśleniu o czymś przyjemnym (bajce).   

 

 „Chmurka” 
Wyobraź sobie, że jesteś białą pierzastą chmurką, płynącą po niebie. 
Wyglądasz ślicznie na tle błękitnego nieba, przemykając między 
promieniami słońca. Delikatny wiaterek przemieszcza chmurki we 
wszystkie strony, nie jesteś sam, płyną obok ciebie inne białe chmurki. 
Jest Wam razem dobrze. Przed Wami przelatują ptaki, a w dole wciąż 
zmienia się krajobraz. Płynąc po niebie widzisz w dole piękny las, 
rozległe łąki, pola z łanami zbóż, pola przecina rzeka, a wzdłuż niej 
droga, ale to wszystko jest w dole. Ty beztrosko płyniesz po niebie, 
czujesz się radosny i bezpieczny, kąpiesz się w promieniach słońca, 
jesteś szczęśliwy, masz swoje miejsce, jesteś potrzebny i ważny, jesteś 
jedyny i niepowtarzalny. Czujesz, że jesteś kochany, akceptowany. 
Zapamiętaj te wszystkie odczucia, zawsze będziesz mógł do nich wrócić. 
A teraz powoli wracasz do sali na swoje miejsce i przestajesz być 
chmurką”. 

 



  

https://pl.pinterest.com/pin/458804280786055514/ 

 

   Budzący się kocur 

Rodzic zwraca się do dziecka: „Czy widziałeś choć raz budzącego 
się kota? Czy widziałeś, jak przez chwilę patrzy na świat przez na 
wpół otwarte oczy, potem lekko podnosi głowę, oblizuje się, a na 
końcu powoli się przeciąga. Wyobraź sobie, że teraz ty jesteś takim 
kocurem – pomału wybudzasz się ze snu – przyjemnie się 
wyciągasz – od głowy aż po najmniejszy palec u nogi. Na koniec 
przetrzyj oczy i pogłaszcz się po twarzy, szyi i karku”. 

            

 

Życzymy udanego weekendu 



 

 


