
Temat: Ćwiczenia relaksacyjne. 

 

1. Dziecko leży na plecach na podłodze, nogi proste, stopy lekko rozchylone, 

ręce rozluźnione wyciągnięte wzdłuż ciała, dłonie stroną wewnętrzną 

skierowane ku górze, oczy zamknięte. Zadaniem dziecka jest wymyślenie 

lub wyobrażenie sobie jakiejś bajki. Należy powiedzieć dziecku, aby miało 

zamkniętą buzię i oddychało tylko nosem. Staramy się skupić uwagę 

dziecka na myśleniu o czymś przyjemnym (bajce). Po zakończeniu 

ćwiczenia obserwujemy proces oddychania, m.in.  

 Czy dziecku nie sprawia kłopotu oddychanie nosem? 

 Czy ruchy ciała obejmują całą klatkę piersiową? 

 Czy brzuch bierze udział przy wydechu i wdechu (wdech – 

unoszenie się części przeponowej, wydech – opadanie)? 

 

2. Ćwiczenia oddechu przeponowego.  

Dziecko leżąc na plecach rozluźnia mięśnie, nogi ugięte w kolanach, stopy 

przylegają do podłogi. Dziecko stara się nabrać powietrza, tak, aby było 

widoczne wyraźne unoszenie brzucha. Powietrze nabiera nosem, a 

wydycha buzią. Aby zrozumieć to ćwiczenie, proponuję  

najpierw wykonać same wypychanie i wciąganie brzucha.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=EmEBwx7ZO-0 

 

3. Zatrzymaj piłeczkę.  

Dziecko siada przy stoliku, nogi swobodnie oparte całymi stopami o 

podłogę, dłonie leżą na udach, tułów wyprostowany. Naprzeciwko siada 

druga osoba (rodzic/brat/siostra/) na stoliku kładziemy lekką piłeczkę, np. 

pingpongową. Zadaniem jest dmuchanie w piłeczkę tak, aby była cały czas 

w ruchu i nie spadła.  

 

4. Kłębuszek.  

Dziecko leży swobodnie w najwygodniejszej dla siebie pozycji, tj. na 

plecach, na brzuchu, boku i słucha muzyki. Na sygnał muzyczny zawija się 

w kłębuszek, chowa głowę, podkurcza nogi, na których zaciska ręce. Przez 

chwilę trwa w takiej pozycji. Powrót pierwszej melodii oznacza powrót do 

leżenia w pozycji wyjściowej (najwygodniejszej).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmEBwx7ZO-0


Ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające są kontynuacją i utrwaleniem 

ćwiczeń oddechowych, gdyż bez umiejętności prawidłowego, spokojnego 

i wyrównanego oddechu nie jest możliwe wykonanie pełnego relaksu i 

rozluźnienia.  

 

5. Zabawa ,,Czarodziej”.  

Rodzic włącza cichą relaksacyjną muzykę, po czym prosi dziecko, aby 

położyło się wygodnie w ulubionej pozycji i zaczyna czytać: 

,,Pewnego razu żył dobry czarodziej, który spełniał dobre marzenia wszystkich, 

którzy go o to poprosili. Połóż się na kocu, zamknij oczy i spróbuj pomyśleć, o co 

poprosiłbyś czarodzieja. Może to być jakaś zabawka, ale musisz czarodziejowi w 

myślach pokazać dokładnie jak ma to wyglądać, może to być również jakieś 

wydarzenie, które chciałbyś, aby się przydarzyło. Kiedy ucichnie muzyka 

czarodziej zabierze Twoje marzenia. A teraz możesz wstać i opowiedzieć mi o 

tym’’.  

Życzę miłego relaksu w gronie najbliższych!   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


