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zmysłową. Spokojne dziecko lepiej odbiera sygnały z otoczenia i uważniej przygląda się temu, co 

dzieje się wokół. W zależności od wyboru zabaw rozluźniających, można też wpłynąć pozytywnie na 

rozwój twórczego myślenia i fantazję.  

 

O czym należy pamiętać, aby odpoczynek przynosił oczekiwane efekty? 

  

Najważniejszą rzeczą przy prawidłowym odpoczynku jest prawidłowe przygotowanie się do 

niego. Nie warto zaczynać, gdy dziecko jest zajęte atrakcyjną aktywnością, bo nie skoncentruje się na 

odpoczynku, tylko będzie myślało np. o zabranej zabawce. A odpoczynkowi należy poświęcić się 

całkowicie. W przypadku dzieci działamy zgodnie z zasadą „do pełnego kosza nic już się nie zmieści". 

To znaczy, że aby przejść do ćwiczeń relaksujących, należy upuścić energię, która aktualnie 

towarzyszy dziecku. Warto prowadzić zabawy relaksujące w momencie, kiedy widzimy u dziecka 

napięcie emocjonalne, po zabawach wymagających wysiłku fizycznego i psychofizycznego, po 

zabawach i ćwiczeniach pobudzających. Ale nie tylko. Uczyńmy z relaksu rytuał, do którego będziemy 

wracać codziennie. 

 

Istotny jest również wybór odpowiedniego miejsca. W zależności od potrzeb może to być 

łóżko, wygodny fotel, dywan czy kocyk rozłożony na podłodze. Podstawowy warunek jest jeden: 

dziecko musi czuć się komfortowo i bezpiecznie. Następnie przygotujmy wybraną przestrzeń. 

Zadbajmy o ład wokół niej, usuńmy wszystkie rzeczy, które mogą rozpraszać. Włączony telewizor, 

telefon pod ręką czy rozrzucone zabawki zdecydowanie nie sprzyjają relaksowi. Korzystne jest 

również przewietrzenie pomieszczenia i zadbanie o wygodny ubiór. Zwykle im lżejsze ubranie, tym 

łatwiej następuje relaks. 

 

Pamiętając, że bezczynność i nicnierobienie nie jest dobrym odpoczynkiem, poświęćmy czas 

na dobór odpowiedniego sposobu. Dopasujmy go odpowiednio do wieku i możliwości. Stosujmy 

odpowiednie słownictwo i zwróćmy uwagę na długość trwania. Przedszkolak na krótko koncentruje 

się na jednym ćwiczeniu (kilka minut), wymaga zmienności, różnorodności zabaw. Dobór ćwiczeń 

warto uzależnić od jego zainteresowań i w miarę możliwości wykonywać ćwiczenia razem z nim. 

Staną się one wówczas bardziej atrakcyjne.  

 

Po zakończeniu ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych dobrze jest zrobić krótka przerwę przed 

powrotem do innych aktywności. Warto poleżeć chwilę spokojnie lub np. wykonać na leżąco 

przeciąganie (tak jak po spaniu). 

 

Która metoda będzie najlepsza? 

 

Wszystko zależy od indywidualnych upodobań i możliwości. Najlepiej wypróbować kilka 

różnych metod relaksacji i po prostu wracać do tych, które najbardziej odpowiadały dzieciom i nam. 

Jeśli „nie czujemy” jakiejś metody, to nie ma sensu jej wykonywać. Wybór jest naprawdę duży. Oto 

kilka najpopularniejszych, które z powodzeniem można stosować w domu: 

 

- ĆWICZENIA ODDECHOWE 

https://www.zsp4.limanowa.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZABAWY-I-ZAJ%C4%98CIA-

RELAKSACYJNE-I-ODPR%C4%98%C5%BBAJ%C4%84CE-artyku%C5%82.pdf 



 

- METODA JACOBSONA, która polega na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych  

https://warsztatzemocjami.pl/trening-jacobsona-dla-dzieci/ 

 

- TRENING AUTOGENNY SCHULTZA ZMODYFIKOWANY PRZEZ A. POLENDER, który wprowadza 

dziecko w stan relaksacji poprzez stosowanie autosugestii i wykorzystuje jego naturalną skłonność do 

naśladowania i identyfikowania.  

https://www.youtube.com/watch?v=QlnLpkLfgaI 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/terapia-pedagogiczna/relaksacja-dla-dzieci-mlodziezy/ 

 

- METODA M. BOGDANOWICZ, która polega na masowaniu pleców dzieci do podanego tekstu - 

wiersza 

https://www.youtube.com/watch?v=i_th-6dToTk 

https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/ 

 

- MUZYKOTERAPIA, czyli wykorzystanie muzyki podczas pracy/zabawy z dzieckiem, często stosowana 

jako element innej metody (dobrze współgra np. z metodą Jacobsona czy treningiem Schultza) 

https://www.youtube.com/watch?v=QyWw_advJs4 

https://www.youtube.com/watch?v=t58DChoRS78 

 

 Niezależnie od tego, która metoda będzie najbardziej atrakcyjna, dołóżmy starań, aby taki 

relaks nie był jednorazowym działaniem. Ćwiczenia relaksacyjne najlepiej prowadzić systematycznie, 

gdyż dopiero wtedy widać efekty. Dlatego wprowadźmy efektywny odpoczynek do naszego życia na 

stałe. 
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