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Kolejna część technik relaksacyjnych, wciąż w naszej ocenie, niedocenianych 

metod w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej. Metody te mają 

długoletnią tradycję i są szczególnie polecane do pracy z zaburzeniami 

lękowymi oraz z  długotrwałym stresem. A kto go w obecnej sytuacji nie 

odczuwa? 

Słowo relaks wywodzi się z języka łacińskiego od laxo, laxus, co oznacza 

”rozciągać”, „rozwolniony”.  Wielu wybitnych lekarzy, pedagogów oraz 

psychoterapeutów zauważyło korzystny wpływ relaksacji na stan psychiczny i 

napięcie mięśni. Jacobson jest autorem słynnego zdania: 

 

 

 

Dzisiaj podamy przykłady technik relaksacyjnych opartych o wizualizacje, 

trening autogenny Schultza w wersji dla dzieci oraz trening Jacobsona, który 

został opracowany ponad 100 lat temu (na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego 

wieku). Po licznych badaniach Edmund Jacobson  zauważył zależność, z której 

wynikało, że zmniejszenie napięcia mięśniowego wpływa korzystnie na układ 

nerwowy, dzięki czemu następuje redukcja poziomu lęku, organizm łatwiej się 

wycisza i uspokaja. 

TYLE SIĘ DZISIAJ MÓWI O WPŁYWIE STRESU, POŚPIECHU I 

KONSUMPCJI NA SPADEK ODPORNOŚCI ORGANIZMU. 
 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/lek-skad-sie-bierze-lek-a-strach-aa-6c9X-EeQD-dAqS.html


                                  

 

      

HISTORIA ŻÓŁWIA 
 ĆWICZENIE DLA DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA Z ZAKRESU KONTROLI ZŁOŚCI I SAMOKONTROLI 

 Opowieść o żółwiu została opracowana przez Schreider. 

 „Był sobie mały żółw, który łatwo się złościł i tracił nad sobą panowanie… 

 Pewnego dnia żółw czuł się samotny i odizolowany… 

 Spotkał mądrego żółwia, który pokazał mu sztuczkę, dzięki której można 

kontrolować, gdy odczuwa się złość.  

 Powiedział żółwiowi, aby wszedł do skorupy i liczył, aż się uspokoi… 

Zaproponował, żeby zatrzymał myśli i po prostu zrelaksował się w swojej 

skorupce”.  

 

 

Dziecku dajemy naklejkę lub mały kawałek papieru z wizerunkiem żółwia, za 

każdym razem, gdy w stresującej, złoszczącej go sytuacji nie wybuchnie, a powie o 

co mu chodzi lub w inny sposób rozwiąże problem. 

 

 



OPADAJĄCY LIŚĆ 

 Wyobraźcie sobie, że każdy z was jest liściem na drzewie.  

 Być może jest to duży dąb albo buk, a może klon, czy jakieś inne drzewo. Obok 

was na gałęziach znajduje się wiele innych liści. Każdy liść ma swój 

własny kształt oraz inne odcienie kolorów. 

Poczujcie, jak łagodnie kołyszecie się na wietrze, 

który muska was lekko i 

przyjemnie. Teraz ogarnia 

was ciekawość.  

 

 

 Chcecie wiedzieć, jako to jest, gdy jako liść możecie żeglować w powietrzu. 

Wyobraźcie sobie, że odrywacie się od gałęzi i powoli, bardzo powoli opadacie w 

dół. Powoli się obracacie i delikatnie opadacie na ziemię.  

 Leżycie tam spokojnie, być może wśród innych liści, może na trawie i zauważacie, 

że powietrze tutaj zupełnie inaczej pachnie – ziemią, mchem i wilgocią.  

 Poczujcie, że jesteście bardzo zmęczeni i senni, że to przyjemne uczucie, tak tutaj 

leżeć. Niech nastanie noc, delektujcie się tym spokojem.  

 Macie minutę na piękny, orzeźwiający sen; sen liścia albo swój własny (1 minuta).  

 A teraz nadszedł czas, by tutaj powrócić. Bądźcie znowu sobą, poprzeciągajcie się 

przez chwilę i zróbcie 3 głębokie oddechy.  

 Otwórzcie oczy i bądźcie znowu tutaj – orzeźwieni i pełni energii. 

 

 

 



MIŚ 
MODYFIKACJA TRENINGU AUTOGENNEGO J. H. SCHULTZA W OPRACOWANIU  

A. POLENDER 

 Relaksacja powinna być prowadzona w pozycji leżącej.  Mówimy ciepłym, relaksującym głosem. 

„Mały, maleńki puszysty Miś, z miękkimi włoskami i czarnym noskiem, 

mieszkał z mamusią i tatusiem, i jeszcze mniejszym od siebie braciszkiem 

w wielkim, ciemnym lesie. Wszyscy pracowali całe lato nad 

przygotowaniem domku na zimę i nad zgromadzeniem zapasów jedzenia. 

Bo jak śnieg spadnie, to żadnego owocu, listka, a nawet korzonka do 

zjedzenia już się nie znajdzie. Dziś nasz mały Miś napracował się bardzo.  

Ze zmęczenia aż bolą go rączki i nóżki. A tu mamusia wyszła i Miś nie może się jeszcze 

położyć i odpocząć, bo musi pilnować swojego młodszego braciszka. Robi się już ciemno, a 

mamusi jeszcze nie ma. Miś niecierpliwi się i niepokoi. Co się stało?!  

Ale oto mamusia wraca! Jak dobrze! Teraz może odpocząć. Mały Miś układa się na 

posłaniu z pachnącego sianka. Pod głowę kładzie poduszeczkę z miękkiego mchu. Teraz 

Miś wyciąga się na posłaniu. Zamyka oczy. Rączki kładzie swobodnie i wygodnie wzdłuż 

ciała. Nóżki są wyprostowane, leżą swobodnie. Jak dobrze i spokojnie jest Misiowi. Miś 

czuje, że jego rączka staje się ciężka, o! jaka ciężka! Jakby była z kamienia. Miś nie może jej 

podnieść. Rączka leży bezwładnie i jest taka ciężka, jakby w ziemię chciała się zapaść. Teraz 

druga rączka staje się ciężka, o! jaka ciężka! Jakby była z kamienia. Miś nie może jej 

podnieść. Rączka leży bezwładnie i jest taka ciężka, jakby w ziemię chciała się zapaść. A 

teraz Miś czuje, że jego nóżka staje się ciężka, jakby zmieniła się w bryłę z kamienia. Nóżka 

jest taka ciężka, że zapaść się chce w ziemię. I druga nóżka robi się teraz ciężka i chce 

zamienić się w bryłę z kamienia. Druga nóżka jest już taka ciężka, że Miś nie może unieść 

jej do góry. Obie rączki i nóżki są ciężkie i bezwładne, ale Misiowi jest dobrze. Miś jest 

spokojny, odpoczywa i słucha jak wiatr szeleści liśćmi. Ale oto Miś spostrzega, że jego 

rączka zrobiła się ciepła. Jest taka ciepła, jakby na nią słoneczko świeciło i ogrzewało 

swoimi promieniami. Obie raczki są cieplutkie. Jest im przyjemnie. Promienie słoneczka 

przesuwają się na nóżki. Najpierw jedna nóżka robi się rozkosznie ciepła, teraz druga nóżka 

jest cieplutka. Miś jest rozleniwiony, nic mu się nie chce robić. Jest mu dobrze, przyjemnie, 

spokojnie. O, żeby tak dłużej leżeć i słuchać tylko tej ciszy i wiatru, co szeleści listkami! Miś 

leży spokojnie, jest mu dobrze, nóżki i rączki są ciężkie i ciepłe. Jest dobrze, przyjemnie, 

spokojnie. Chwila przerwy, minuta lub dłużej w zależności od zachowania się dzieci. A 

teraz znowu trzeba stać się dzieckiem. Zginamy rączki i wyprostowujemy je – raz, dwa, 

trzy, głęboko oddychamy – raz, dwa, trzy. Teraz otwieramy oczka. I już każde z nas jest 

znowu tylko dzieckiem. Miś został w lesie, ale my teraz tak Miś czujemy się bardzo dobrze, 

jesteśmy wypoczęci i radośni”. 



PROGRESYWNA RELAKSACJA MIEŚNI METODĄ 

JACOBSONA 

 Trening relaksacyjny Jacobsona jest bardzo prosty, bo polega na napinaniu i 

rozluźnianiu określonych grup mięśni. Wraz z wdechem napinasz dany mięsień, 

utrzymujesz go w napięciu przez około 5 sekund, a następnie z wydechem 

rozluźniasz. 

 Na Internecie znajdziecie wiele instrukcji głosowych do treningu Jacobsona. Są 

dostępne w rożnych    wersjach. Ważne – sprawdziłyśmy to - glos, który prowadzi 

relaksację nie może   być dla Ciebie irytujący. 

 Znajdź sobie spokojne miejsce, w którym przez kilka minut nikt nie będzie Cię 

niepokoił i będziesz mógł ćwiczyć z zamkniętymi oczami. 

 Przyjmij wygodną pozycję. Najlepiej ułożyć się na plecach, można jednak przyjąć 

również pozycję siedzącą, lub każdą, w której nie będziesz odczuwać 

dyskomfortu.                            

 Przez chwilę 

skup się na 

swoim ciele. 

Powoli zejdź 

uwagą od 

czubka głowy 

w stronę stóp, 

zobacz jakie 

obszary są 

zmęczone czy 

są miejsca w 

których 

odczuwasz ból. 

 

 Ćwiczenie zajmie około 15 minut. 

 Najlepiej jest wykonywać je raz dziennie. 

 



PROGRESYWNA RELAKSACJA MIEŚNI METODĄ 

JACOBSONA 
 

 Na początku weź dwa głębokie wdechy. 

Powietrze wydychaj powoli. Zaciśnij teraz 

pięści obu rąk. Poczuj napięcie, przytrzymaj 

na około 5 sekund… i odpuść. Daj sobie 

chwilę aby zwrócić uwagę na przyjemne 

uczucie odprężenia w tym miejscu. 

 Napnij wszystkie mięśnie obu rąk przyciskając 

przedramię do swoich barków. Przytrzymaj… 

i odpuść. 

  Napnij swoje barki. Przytrzymaj napięcie… i rozluźnij je. 

  Podnieś swoje brwi i zmarszcz czoło. Przytrzymaj… i odpuść. 

 Zaciśnij powieki i napnij wszystkie mięśnie wokół oczu. Napinaj je przez chwilę… 

i odpuść. 

  Zaciśnij mocno zęby jednocześnie przyciskając silnie język do podniebienia. 

Przytrzymaj… i zrelaksuj je. 

  Skieruj głowę do tyłu i napnij tylne mięśnie swojej szyi. Poczekaj chwilę… i odpuść. 

Ten punkt wykonaj dwukrotnie, ponieważ mięśnie szyi zwykle są najbardziej 

napięte. 

 Napnij mięśnie swoich pleców. Przytrzymaj… i odpuść. 

 Weź głęboki wdech, przytrzymaj powietrze i napnij mięśnie klatki piersiowej. 

Przytrzymaj, i razem z wydychanym powietrzem rozluźnij mięśnie. 

 Napnij mięśnie swojego brzucha. Przytrzymaj… i odpuść. 

 Napnij mięśnie swoich pośladków. Przytrzymaj... i rozluźnij je. 

  Zaciśnij mięśnie Twoich nóg. Najpierw ud, następnie łydek. Przytrzymaj… 

i odpuść. 

 Napnij mięśnie stóp kierując palce w kierunku Twojej twarzy. Przytrzymaj… 

i zrelaksuj je. 

 Skurcz palce u stóp, silnie napinając mięśnie tam się znajdujące. Przytrzymaj… 

i odpuść. 



 Odczuj świadomie stan w jakim znajduje się Twoje ciało. Poczuj głębokie 

odprężenie, w którym się znajdujesz. Jeśli jeszcze jakiś mięsień jest choć trochę 

napięty- zaciśnij go mocno i odpuść. 

 Kilka minut  wizualizuj sobie, że jesteś na plaży, w lesie lub na łące lub innym 

przyjemnym miejscu. Skup się teraz na tej wizualizacji, widząc, słysząc i czując 

to wyobrażenie. Po kilku minutach weź głęboki oddech i wstań, kończącto ćwiczenie.   

       

 Regularnie ćwicząc w ten 

sposób, zauważysz ciekawe 

dodatkowe efekty  

 Później będziesz mógł ją 

wykorzystywać 

nie tylko ćwicząc relaksację, 

ale również w ciągu całego 

dnia. Wykonując różne 

czynności, nawet nie zdajesz 

sobie sprawy z tego, jak 

wiele mięśni w Twoim ciele 

jest napiętych.  

 

Material opracowały: psycholog, terapeuta: Dorota Bielas;  

                                       psycholog- Marta Matuszewska 

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 

7. Blog Krzysztofa  Pasterskiego oraz wiedzę własną 
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