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Nasze ciało i płynące z niego sygnały 

bardzo trudno zakłamać. Uważność na to, 

co się dzieje w ciele, dawanie sobie troski 

i uwagi, pomaga uzyskać łączność  

ze sobą: swoimi odczuciami, napięciami.                   

Współistnienie odczuć fizycznych i psychicznych jest faktem, o czym  

od dawna mówili wielcy filozofowie. Procesy psychiczne wpływają na 

fizyczne i odwrotnie. Nie trzeba daleko szukać… Wiele osób doświadczyło 

obniżenia nastroju i ogromnego zmęczenia po okresie przepracowania, 

niedoboru snu itp. Okresy nadmiernej aktywności i stresu będą przypłacone 

spadkiem energetycznym i odczuciami ze spectrum depresyjnego – podobnie 

dzieje się w poważnych stanach chorobowych (np. CHAD), czy w zwykłych 

sytuacjach życiowych, gdy z jakiegoś powodu nadwątlimy swoje zasoby 

energetyczne. Brak relaksacji (treningu układu przywspółczulnego) 

nadmiernie nas aktywuje, przeciąża procesy życiowe i fizjologiczne. 

 

Nie jesteśmy ekspertkami w kwestiach 

fizjologicznych czy biologicznych i być może 

znudzimy niektórych z Państwa tą częścią, ale 

prezentujemy jednak  pogląd, że żeby coś robić z 

dobrym skutkiem należy rozumieć i poznać, 

choćby w elementarnym zakresie, powiązania 

przyczynowo-skutkowe i podstawy teoretyczne.  

Najprościej rzecz ujmując - poprzez ćwiczenia relaksacyjne 

wpływamy na trening układu przywspółczulnego.  



Układ autonomiczny dzieli się na układ współczulny, inaczej 

sympatyczny (pobudzający) i przywspółczulny, inaczej 

parasympatyczny (hamujący). Większość naszych narządów jest 

unerwiona przez nerwy zarówno współczulne, jak i przywspółczulne. 

Część współczulna zostaje pobudzona w sytuacjach stresowych,  

co prowadzi m.in. do uwolnienia zapasów energetycznych 

zgromadzonych w naszym ciele. 

Układ przywspółczulny natomiast wpływa na regenerację organizmu 

po stresie, odtwarzając zasoby energii. Układ przywspółczulny jest 

najbardziej aktywny, kiedy organizm odpoczywa, relaksuje się i trawi. 

Wyjaśnia to często sytuację, kiedy ciśnienie tętnicze spada po 

odpowiednim posiłku, czy śnie. Układ współczulny zwiększa 

częstotliwość bicia serca, podczas gdy przywspółczulny zmniejsza ją.  

I taka sytuacja w organizmie świadczy o dobrej fizjologii naszego 

organizmu, w tym prawidłowej równowadze aktywności tych 

dwóch układów. Kiedy układ współczulny jest stale aktywny 

przyczynia się do rozwoju wielu chorób: nadciśnienia tętniczego 

(często opornego na leczenie farmakologiczne), choroby wieńcowej, 

arytmii, insulinooporności, hiperglikemii, dyslipidemii, nadmiernego 

pocenia się, częstego oddawania moczu, zaburzenia czynności 

seksualnych, chorób autoimmunologicznych (np. łysienia, wysypki 

pojawiającej się nawet przy niewielkim stresie i in.). Dodatkowo 

należy pamiętać, że pewne problemy o charakterze 

psychosomatycznym, często wiążą się z obniżoną zdolnością 

werbalizacji i ekspresji emocji, co powoduje, że konflikty  

czy deficyty psychiczne manifestują się poprzez symptomy cielesne. 

 W dobie akcji #zostanwdomu, dorośli i dzieci mają istotnie 

ograniczoną możliwość pełnego korzystania z ich ulubionych form 

ruchu. Będąc w domu można jednak stosować proste formy 

rozluźnienia i relaksacji ciała.  

 Mogą one być formą wspólnego bycia, podróżą w świat ciała i fantazji. 

Wiele osób w dobie koronawirusa narzeka na brak rozdzielenia sfery 

domowej od szkolnej czy zawodowej oraz brak urozmaicenia  

i „pomieszanie światów”, co wywołuje zmęczenie. Ćwiczenia 

relaksacyjne będą namiastką możliwej w tym czasie „podroży”.  

 Należy pamiętać o tym, by pracując z ciałem przyjąć 

charakterystyczną dla wielu koncepcji terapeutycznych postawę 

obserwacji, neutralności i nieoceniania. Po prostu, przyglądamy się 



temu, co czujemy, staramy się akceptować nasze doznania, nie 

dzielimy ich na dobre czy złe.  

 

 Badania pokazują, że treningi relaksacyjne nie są wskazane dla 

wszystkich osób (np. dla osób z silnymi problemami z testowaniem 

rzeczywistości), ale są skuteczne w obniżaniu napięcia emocjonalnego, 

lęku, itp. 

 Przed przystąpieniem do ćwiczeń pamiętajmy o stworzeniu 

odpowiednich warunków: zapewnieniu ciszy, wygodnym miejscu  

do leżenia lub siedzenia (materac, łóżko, karimata) i wcześniejszym 

przewietrzeniu pomieszczenia. Bajki dla dzieci zwykle na początku 

zawierają część dramatyzującą, wprowadzającą pewne napięcie, potem 

część relaksacyjną, a następnie wprowadzającą do rzeczywistości. 

Zakończenie zawsze powinno sprowadzać dziecko do realnego świata. 

Na wyjście z relaksacji poświęcamy trochę czasu. 

 

Zaprezentujemy teraz kilka form relaksacji dla dzieci i dorosłych. 

Zapraszamy w podróż! 

 

 

 

 



 

SZYBKIE ODPRĘŻENIE 

 

 To ćwiczenie zajmie Państwu tylko kilka chwil 

 Jego celem jest spowolnienie oddechu i odprężenie ciała 

 Można posługiwać się tą techniką w sytuacjach trudnych 

 

 

 

1. Ilekroć odczujesz wzrost napięcia, stresu i niepokoju powoli wciągaj 

powietrze przez nos, równocześnie licząc w duchu do czterech. 

2. Następnie  wypuść powietrze ustami, jednocześnie rozluźniając 

ramiona. 

3. Powtórz ćwiczenie pięć razy. Wypuszczając powietrze rozluźnij 

ramiona, szczeki, plecy, brzuch, stopy. W tych miejscach często pojawia 

się napięcie. 

4. Wypuszczając powietrze, jeśli możesz dodaj do nich dźwięk  

i przywołaj jakieś pokrzepiające myśli, dobre wspomnienia, piękne 

obrazy. 

5. Staraj się wypuszczać powietrze wolniej, niż je wciągasz. 

Ćwiczenie zajmuje najwyżej kilka chwil – powtarzaj je wielokrotnie  

w ciągu dnia. 



 ODETCHNIJ  

 

 Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu, na 

wysokości przepony. Dzięki takiemu umiejscowieniu rąk będziesz 

czuć, których mięśni używasz do oddychania.  

 Chodzi o to, żeby za oddychanie były odpowiedzialne mięśnie 

przepony (ręka na brzuchu), a nie mięśnie klatki piersiowej (ręka na 

klatce). 

 Przymknij oczy. 

 Weź powolny głęboki wdech, przez nos. Obserwuj swoje dłonie – 

powinna poruszyć się ta na brzuchu, nie ta na klatce piersiowej.  

 Napełnij płuca do 80% pojemności, nie do 100%, bo wtedy za bardzo 

napinają się mięśnie i paradoksalnie trudniej się oddycha. 

Nie wstrzymuj oddechu. Powoli wypuść powietrze przez lekko 

rozchylone usta. 

 Wykonaj 10 oddechów. 

  Daj sobie chwilę.  

 Poczuj jak swobodne i rozluźnione jest Twoje ciało, jaki spokojny 

masz oddech… 

 Kiedy będziesz gotowy otwórz oczy i wstań powoli.  

Wykonuj to ćwiczenie 2 razy dziennie. 

 



ODETCHNIJ – WERSJA DLA DZIECI „ W LESIE”  

 

 Prosimy dzieci, aby usiadły na podłodze z rękami opuszczonymi 

wzdłuż tułowia, wyprostowanymi plecami oraz zamknęły oczy.  

 Następnie przedstawiamy tekst, który można modyfikować 

w zależności od 

potrzeb osób 

uczestniczących 

w relaksacji:  

 

 „Siedzimy na 

polanie w  lesie. Jest ciepła, słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr. 

Słyszymy, jak delikatnie szumią drzewa wokół nas…  

 Bierzemy głęboki wdech nosem i czujemy zapach lasu. 

Wpuszczamy leśne powietrze do brzucha, który napełnia się nim 

jak nadmuchana piłka.  

 Zatrzymujemy powietrze, licząc do czterech. Powoli wydychamy 

powietrze ustami. Brzuch opróżnia się z piłki, która znalazła się 

w nim. Wypuszczamy powietrze i liczymy do czterech.  

 Zatrzymujemy oddech, licząc znów do czterech.  

 Ćwiczenie  powtarzamy kilka razy. 

 Można „pobawić się” i dobrać dziecku odpowiedni podkład 

dźwiękowy z odgłosami lasu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROBOT I KUKIEŁKA  
ćwiczenie do różnicowania stanu relaksacji i napięć ciała 
źródło „Terapia poznawczo-behawioralnej zaburzeń 
lękowych u dzieci” P.C. Kendall, K.A. Hedtke 

 

 Pomyśl o sytuacji, kiedy byłeś zrelaksowany. Wyobraź sobie, ze jesteś 

w tej sytuacji. 

           Co czujesz w ciele? 

 Teraz zaciśnij pięść. Czy czujesz różnice w porównaniu z tym, jak 

reagujesz, w porównaniu z tym, kiedy Twoje ciało było zrelaksowane? 

           Kiedy odczuwam napięcie, moje ciało sztywnieje, jakbym był robotem. 

 Pomyśl o swoim ulubionym robocie. Założę się, ze potrafisz chodzić 

jak robot. Spróbuj przez chwilę zacisnąć mięśnie i udawać robota. 

 Teraz rozluźnij mięśnie. Spróbuj być wiotki jak szmaciana kukiełka. 

Postaraj się przez chwilę udawać szmacianą kukiełkę Zuzie lub Zyzia. 

            Opisz jak czułeś się jako robot, a jak jako szmaciana kukiełka: 

 

……. ………………………………………                 ……………………………………………………….. 

………………………………………………                ………………………………………………………..           

……………………………………………..                  ………………………………………………………. 



         MOTYL 

 

 „Zapraszam was do w podróż do krainy fantazji, w czasie której spotkacie pewne 
zwierzę. Zwierzę to rodzi się jakby dwukrotnie. Za każdym razem wygląda inaczej. 
Kiedy rodzi się po raz drugi, wtedy może żeglować w powietrzu na swoich 
przepięknych skrzydłach.  

 Często podziwiamy wspaniałe kolory i wzory na jego skrzydłach. Nie zdradzajcie,  
o jakim zwierzęciu mówię.  

 Usiądźcie spokojnie, zamknijcie oczy.  
 Oddychajcie głęboko i spokojnie. Wyobraźcie sobie, że każdy z was jest zmęczoną 

małą gąsienicą. Leżycie spokojnie i cicho, otulenie mnóstwem cienkich jedwabnych 
nitek – jak pod chroniącą was kołdrą.  

 Podczas gdy śpicie, wasze ciało rośnie. Wkrótce nadejdzie czas kiedy wyjdziecie  
ze swojej bezpiecznej otoczki jako motyle.  

 Na wiosnę obudzicie się ze swojego snu i zobaczycie, jak przez kokon przebija 
kolorowe światło słońca. Światło to jest piękne i ciepłe. Macie ochotę opuścić 
ciemności swojego kokonu. Wyobraźcie sobie, jak kokon otwiera się z jednego 
końca. Bardzo powoli wychodzicie z kokonu, w którym tak długo byliście.  

 Każdy jest teraz przepięknym motylem. Siadacie i rozpościeracie swoje skrzydła. 
Robicie to bardzo, bardzo powoli, ponieważ skrzydła są jeszcze wilgotne i muszą 
wyschnąć.  

 Rozpościeracie skrzydła i zauważacie, że są lśniące, kolorowe i mają piękne wzorki. 
Czujecie siłę w swoich małych skrzydłach i chcecie sprawdzić, jak można dzięki nim 
latać.  

 Zaczynacie swój pierwszy lot. Zauważacie, że możecie sterować lotem. Upajacie 
się uczuciem,  
że możecie poruszać skrzydłami. 
Lecicie w ciepłym słońcu. Wyglądacie 
jak latający kwiat. Dokąd polecicie? 
(1 minuta).Teraz wiecie, że możecie 
polegać na swoich pięknych 
skrzydłach. 

 
 Wylądujcie gdzieś na ziemi i otulcie 

się skrzydłami, jak płaszczem.  
 
Przybieżcie teraz swoją ludzką postać. Zachowajcie w pamięci lekkość i piękno swojego 
lotu. Przeciągnijcie się, otwórzcie oczy i bądźcie znowu tutaj – orzeźwieni i pełni energii” 

 

Dobrej zabawy i odprężenia 



 

W opracowaniu wykorzystano: 

 

 

1. Vopel K., Latający dywan. Łatwiejsza nauka dzięki odprężeniu. 

2. Tannock A., Pewność siebie w ćwiczeniach 

3. S. Siek: Relaks i autosugestia,  

4.  Kendall P.C. Hedtk K.A., Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń 

lękowych u dzieci. 

5. Portal dla nauczycieli -Relaksacja w pracy z dziećmi i młodzieżą 

6. Techniki relaksacyjne: 9 gier wzmacniających psychikę, portal 

pięknoumysłu.com  

     oraz wiedzę własną 
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