
Temat zajęć  –  Relaksacja.

Moi Drodzy Uczniowie,

niecodzienna i wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy wszyscy, może być
przyczyną różnych lęków i niepokojów. Te stany dotyczą nie tylko dorosłych ale
zapewne  pojawiają  się  również  u  Was.  Aby  poprawić  Wasze  samopoczucie
zachęcam  do  znanych  już  Wam  z  naszych  zajęć  w  szkole,  ćwiczeń
relaksacyjnych. 
Przypominam,  że relaksacja  -  jest  to  wprowadzenie  w  stan  odprężenia  
i dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. 
Relaks jest  jednym  ze  sposobów  na  łagodzenie  napięcia  emocjonalnego  
i stresu – zjawisk obecnych w życiu codziennym każdego z nas.
 Przed  przystąpieniem  do  ćwiczeń  relaksacyjnych  zadbajcie  o  odpowiednie
warunki: zapewnijcie sobie wywietrzone pomieszczenie, w którym jest cicho,
miejsce wygodne do leżenia (materac lub gruby koc na podłodze). Wskazane
jest, aby włączyć sobie cichą, spokojną muzykę.

 Do ćwiczeń relaksacyjnych możecie zaprosić swoje rodzeństwo lub rodziców.
Serdecznie zachęcam!

Przeczytajcie poniższy tekst (dobrze, jeśli mógłby przeczytać go Wam, rodzic
lub starsze rodzeństwo).

- Oglądałeś film fantastyczny. Zasnąłeś pełen wrażeń i oczywiście przyśniły Ci
się  dziwne  sceny  z  życia  istot,  które  były  podobne  do  ludzi:  ale  oddychały
zupełnie  inaczej:  niektóre  stopami,  inne  biodrami,  jeszcze  inne  ramionami.
Właściwie mogły oddychać każdą częścią ciała.
 Znalazłeś  się  wśród  nich  i  …  mogłeś  oddychać  nawet  kolanem.  Po
przebudzeniu spróbowałeś raz jeszcze. To bardzo dziwne uczucie…

Połóż się na plecach. Zamknij oczy, odpręż się, spokojnie oddychaj. 
Pomyśl,  że  z  każdym  wdechem,  odżywiasz,  wzmacniasz  swoje  ciało  
i mózg, a z każdym wydechem pozbywasz się tego, co już nie jest ci potrzebne.
Wyobraź sobie, że oddychają Twoje dłonie, stopy, biodra, ramiona, serce, oczy,
itd.
Pamiętajcie, że oddychamy Tak , jak się uczyliśmy, tzn. wąchamy kwiatki.

Kalejdoskop uczuć.

Zamaluj  każdy  napis  wraz  z  całym  polem,  na  którym  jest  zamieszczony,
kolorem, jaki Twoim zdaniem jest odpowiedni do danego uczucia.
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