
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. 

 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, kanapie w wygodnym i lubianym 

miejscu. Dorosły rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich: Co dobrego, miłego, przyjemnego 

dziś się wydarzyło? W jakim nastroju rozpoczynasz dzisiejsze zajęcia?. Na koniec odpowiada 

dorosły. 

 

Zabawa relaksacyjna „Drzewka” – leżymy na plecach. Nogi uginamy w kolanach, pozostawiając 

stopy na podłodze. Ramiona układamy wzdłuż tułowia. Przedramiona unosimy do góry. Dorosły 

powoli, monotonnie mówi tekst i stojąc tak, aby dzieci go widziały, demonstruje czynności rąk 

(zapisuję je w nawiasie): 

 

Na skraju lasu rosną młode drzewka. W letni dzień ciepły wietrzyk łagodnie nimi kołysze - 
(Powolne ociężałe ruchy przedramion w lewo i w prawo) 
W południe robi się gorąco. Liście drzewek omdlewają. 

(Luźne, bezwładne opuszczenie najpierw jednej, a potem drugiej dłoni). 

Nadciągnęła niewielka chmurka. Zaczyna padać lekki, spokojny deszcz. Spływa po liściach i po 
gałązkach. Stają się one ciężkie i chylą się ku ziemi. 
(Bezwładne opuszczenie jednego, a potem drugiego przedramienia). 
Ciepły deszcz kąpie też trawy. Stają się one ciężkie i układają się na ziemi. 
(Powolne przesunięcie w przód najpierw jednej, potem drugiej stopy i luźne ułożenie na 
dywanie całych nóg). 
Słychać szum deszczu (dorosły cicho uderza  palcami w stół, krzesło lub podłogę albo 
szeleści papierem). 
(Spokojny oddech). 
 
Zabawa relaksacyjna „Piórko”– jeśli nie mamy piórka, to może watkę, kawałeczek bibuły – coś 

co łatwo się unosi przy dmuchaniu. Dziecko łagodnie dmucha na piórko. Puszcza piórko i 

obserwuje jego opadanie. Kładzie piórko na ręku, na ramieniu, na dłoni, na palcu. Uświadamia 

sobie jego lekkość. Zamyka oczy koncentruje się na leżącym na dłoni piórku. Otwiera oczy i 

zdmuchuje piórko z dłoni. Dmuchając na piórko, próbuje utrzymać je w locie. Muska piórkiem 

różne części ciała. Recytując tekst (powtarza za dorosłym): 

 

Małe piórko na szyi - głaszczą szyję 

Lekkie piórko na policzku – głaszczą policzek 

Piórko miękkie, miękkie piórko – potrząsają piórkiem 

Małe piórko na nosie – muska nos 

Lekkie piórko na uchu – głaszczę ucho 

Małe piórko na czole – potrząsa piórkiem 

Piórko fruwa na wietrze – dmucha i puszcza piórko. 

 

Relaksacja przy muzyce– dorosły zaprasza dziecko/dzieci do odbycia wspólnej podróży  

w wyobraźni. Gdy wszyscy leżą już spokojnie, prowadzący - dorosły włącza spokojną muzykę i 

powoli wyciszonym, ciepłym głosem mówi: 

 

Wyobraź sobie, że znajdujesz się na miękkiej różowej chmurce. 



Chmurka płynie leniwie po niebie. 

Twoje ciało bardzo miękko spoczywa na chmurce. 

Nie musisz teraz nic robić... 

Twoja głowa jest bardzo lekka. Nie odczuwasz jej ciężaru. 

Masz miękkie ramiona i plecy. 

Twoje ręce są bardzo lekkie. 

Nie odczuwasz ciężaru brzuszka. 

Twoje nogi miękko i lekko leżą na chmurce. 

Chmurka delikatnie przechyla się z lewej strony na prawą. 

Wyobraź sobie, że kołyszesz się razem z nią... 

Przechyla się do przodu... i do tyłu... Robi to bardzo delikatnie. 

Płyniesz po niebie... Jest spokojnie... Widzisz z góry różne widoki... 

Zielone łąki... pola... strumyki...(itp.) 

Powoli chmurka zacznie zbliżać się do lądowania. 

Łagodnie opada na dół. Czujesz ciężar swoich nóg... brzucha... rąk... głowy... 

Teraz chmurka wyląduje delikatnie na ziemi. 

We własnym tempie, we własnym rytmie otwórz oczy. 

 

Podsumowanie – pytamy dziecka: „Z czym kończysz? Czego się dowiedziałeś, nauczyłeś? Jak się 

czujesz? W jakim nastroju kończysz zajęcia?” Zajęcia zakończyć warto wspólnym filmem, 

zabawą, gotowaniem. 

 


