
Szybka relaksacja DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  

Wybierz sobie przedmiot, na który często spoglądasz w ciągu dnia. Może to być  
np. kubek, lampa, obraz, itp. Następnie spójrz na tę rzecz i weź głęboki oddech,  
a po chwili zacznij wypuszczać powietrze ustami. Cały czas myśl o tym, że jesteś spokojny, 
zrelaksowany, rozluźniony. Zrób kilka takich wdechów i wydechów.  

Strząsanie napięcia 

1. Stań prosto, ręce opuść wzdłuż tułowia.  

2. Zaciśnij pięści, podnieś barki i ramiona do góry, jednocześnie wciągając nosem 
powietrze.  

3. Zatrzymaj powietrze na krótką chwilę, po czym energicznie strząśnij ramiona w dół, 
jednocześnie rozluźniając pięści i wydychając głośno powietrze ustami. Powtórz ćwiczenie 
kilkakrotnie.  

Rozluźnienie i rozgrzewanie barków sprzyjające lepszemu oddychaniu  

1. Usiądź lub stań prosto, wyprostuj głowę, rozluźnij szczęki, ramiona i ręce. Oddychaj 
rytmicznie przez nos.  

2. Podnieś kilka razy ramiona tak, jakbyś chciał dotknąć nimi uszu.  

3. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie, a następnie – po krótkim odpoczynku – wykonaj kilka 
okrężnych ruchów ramionami, do przodu i do tyłu.  

Oddychanie przeponowe - Ćwiczenie to wykonujemy, by uspokoić oddech  

1. Połóż się płasko na plecach z poduszką pod głową, rozsuń lekko nogi, zamknij oczy.  

2. Rozluźnij mięśnie twarzy, szczęki i brzucha.  

3. Oddychaj spokojnie i rytmicznie.  

4. Jedna rękę połóż na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej.  

5. Powoli i spokojnie wciągnij nosem powietrze.  

6. Następnie powoli i spokojnie wypuść całe powietrze przez lekko uchylone usta.  

7. Powtarzaj wdechy i wydechy. Rozluźnij ramiona i ręce i rytmicznie oddychaj.  

Zrywanie jabłek  

1. Stań prosto w lekkim rozkroku, z opuszczonymi luźno wzdłuż tułowia rękami.  

2. Wyobraź sobie, że wysoko nad Twoją głową wiszą piękne jabłka, które chcesz zerwać.  

3. Wyciągnij prawą rękę tak wysoko, jak to możliwe, odrywając lewą stopę od podłogi i zerwij 
pierwsze jabłko.  



4. Wróć do pozycji wyjściowej, odpręż ciało.  

5. Teraz sięgnij lewą ręką po kolejne jabłko, odrywając prawą stopę od podłogi.  

6. Wróć do pozycji wyjściowej, odpręż ciało. (Ćwiczenie możesz wykonać tyle razy, na ile 
jabłek masz ochotę.)  

 


