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RELAKS W KLASIE 

A może spróbujemy poćwiczyć jogę? 

Obecnie w całej Europie w wielu przedszkolach i szkołach wprowadza się ćwiczenia jogi, które 

okazują się u dzieci skuteczne, zapewniając im: 

1. odprężenie 

2. przywrócenie równowagi emocjonalnej i swobodę wyrażania siebie 

3. rozwijanie świadomości oddychania i własnego ciała  

4. poprawę relacji społecznych 

5. ograniczenie lęków, stresu i agresji 

6. ograniczenie zjawiska przemocy w szkole 

7. rozwijanie inteligencji racjonalnej i emocjonalnej 

8. poprawę umiejętności uczenia się. 

W  Zbiorze Ćwiczeń projektu Silniejsze Dzieci proponujemy kilka prostych ćwiczeń relaksacyjnych 

dla dzieci przedszkolnych, a także kilka prostych kroków w stronę medytacji dla dzieci ze szkoły 

podstawowej. Nauczyciele mogą bez obaw eksperymentować z tymi ćwiczeniami, a nawet uzupełnić 

praktykę dzięki odpowiednim lekturom i/lub zapraszając nauczycieli jogi, specjalizujących się w 

zajęciach dla dzieci. 

 

  



   

 

Relaks dla dzieci w wieku przedszkolnym dzięki ćwiczeniu jogi 

Wprowadzenie 
Dzieci wraz z nauczycielem siadają na podłodze w kółku, najlepiej na poduszkach. Nauczyciel udaje, 
że trzyma wymyślony koszyk, mieszczący się między ramionami i nogami. Udaje, że z tego koszyka 
wyciąga wymyślone zwierzęta i naśladuje ich ruchy za pomocą ruchów rąk i nóg. 
 
Sposób przeprowadzenia ćwiczenia: 
 
1. W koszyku są… dwa węże 
Nauczyciel mówi, że w koszyku śpią dwa węże. Jeden z nich się budzi i wypełza w górę… coraz 
wyżej i wyżej. Mówiąc „wyżej”, nauczyciel wyciąga prawą rękę do góry płynnym, wężowym ruchem. 
Palce trzyma razem, tworząc głowę węża, a ramię wyciąga na maksymalną długość. Wtedy mówi: „A 
potem wąż pełznie w dół … niżej i niżej… i wraca do kosza”, poruszając ręką w dół, wężowym 
ruchem, aż ręka oprze się na prawej nodze. 
Nauczyciel powtarza czynności lewą ręką, budząc drugiego węża … 
Im wolniejszy będzie ruch, tym bardziej dzieci, starając się go naśladować, skoncentrują się na 
swoich rękach i działaniach. 
 
2. Z koszyka… wylatuje motyl 
Nauczyciel mówi: „W koszyku budzi się motyl…” Wolnym ruchem kładzie dłonie na karku, łokcie 
kierując do góry, tak by utworzyć z rąk dwa trójkąty. Trzymając plecy wyprostowane nauczyciel 
mówi: „Motyl leci… leci… leci…” i rytmicznie porusza łokciami 4 razy, naśladując trzepot skrzydeł 
motyla. Za każdym razem, kiedy nauczyciel powtarza „leci”, łokcie poruszają się. Następnie 
nauczyciel mówi: „A teraz motyl idzie spać” i wykonuje skręt tułowia w prawo, zbliżając łokcie do 
siebie; pozostaje w tej pozycji przez kilka sekund. Następnie, odsuwając i przybliżając do siebie 
łokcie, powtarza frazę: „Motyl leci… leci… leci…” i prostuje tułów oraz kładzie dłonie na karku. 

 Czynność powtarza czterokrotnie, skręcając tułów w lewo. 

 Na koniec ćwiczenia nauczyciel mówi: „…i motyl wraca do kosza”, znów udając, że trzyma 
kosz. 

 
3. Z koszyka… wyskakuje świerszcz 
Nauczyciel mówi, że z kosza wyskakuje świerszcz i przykłada palce do głowy, naśladując czułki 
owada. Mówi „kri kri” i wygina tułów do przodu. Potem znowu mówi “kri kri” i prostuje plecy. 

 Powtarza czynność cztery razy. 
 

4. Z koszyka… wychodzi żółw 
Nauczyciel łączy podeszwy stóp, tworząc romb z nóg. Obejmuje stopy dłońmi i stara się zbliżyć do 
nich głowę, powoli pochylając tułów do przodu. 
Nauczyciel mówi: „Żółw śpi” i zbliża głowę jak najbardziej do stóp. 
Kiedy mówi „Żółw się budzi”, bardzo powoli powraca do pozycji wyjściowej. 

 Powtarza czynność cztery razy. 
 
5. Z koszyka… wychodzi dużo lwów 
To ćwiczenie kończące sesję. Dzieci siedzą w kółku w siadzie skrzyżnym. Nauczyciel mówi: „Z 
koszyka … wychodzi dużo lwów.” Dzieci i nauczyciel naśladują potężne ryki lwów i poruszają rękami 
i nogami jak lwy łapami z pazurami. 
 
 

  



   

 

Relaks dla dzieci w wieku szkolnym dzięki ćwiczeniu jogi         
 

Idealna pozycja podczas ćwiczeń to siad skrzyżny na poduszkach, jednak może to być pozycja 
niewygodna dla dzieci i w szkole podstawowej mogą być problemy ze znalezieniem odpowiedniego 
miejsca. Łatwiejszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem będzie siedzenie na krześle. Najlepiej, 
żeby kolana ustawione były pod kątem prostym między udem a podudziem. Stopy powinny dotykać 
podłogi, kręgosłup powinien być wyprostowany, ramiona rozluźnione, głowa wyprostowana, 
podbródek lekko opuszczony. Dłonie złożone są na udach spodem do góry, oczy są zamknięte lub 
półprzymknięte. Taka pozycja umożliwia relaks, ale także zachowanie uwagi. 
 
 
1. Skupienie na oddechu: 
Na początek poproś dzieci, aby skupiły się na oddychaniu, zwracając uwagę na wdech i wydech. 
Takie myślenie o oddychaniu działa uspakajająco. Nauczyciel wyjaśnia, że mogą się pojawiać myśli, 
które nas rozpraszają, ale wtedy wystarczy spokojnie poczekać, aż myśli odlecą, skupiając się na 
powrót na oddychaniu.             
 
 
2. Wizualizacja obrazów: 
Technika wizualizacji sprawdza się znakomicie podczas pracy z dziećmi, które z natury mają bogatą 
wyobraźnię. Podczas wizualizacji skłaniamy nasz umysł do tworzenia konkretnych obrazów oraz do 
kontrolowania myśli.  
 
Po skupieniu się na oddychaniu, mówiąc łagodnym głosem, nauczyciel towarzyszy dzieciom w 
tworzeniu wizualizacji. Może na przykład stwierdzić, że dzieci są kwiatami. Nauczyciel może 
powiedzieć: „Wyobraźcie sobie, że jesteście kwiatami... jest wczesny ranek... właśnie wschodzi 
słońce... jesteście kwiatami... czekacie w ciszy na pojawienie się słońca... Małe krople rosy 
obmywają wasze płatki... Słońce wschodzi i wasze płatki rozchylają się.... powoli rozkwitacie... 
otwieracie się na słońce”.    
 
Nauczyciel znów zwraca uwagę dzieci na oddychanie: „Oddychajcie swobodnie. Weźcie głęboki 
oddech...poczujcie całe wasze ciało i oddychajcie... Przez minutę miejcie zamknięte oczy, a jak 
będziecie gotowi, otworzycie oczy... Teraz jesteście znów w klasie.”        
 
Można także zamiennie poprosić dzieci, żeby wyobraziły sobie, że znajdują w sobie lub gdzieś na 
zewnątrz zaciszne miejsce, w którym czują się bezpieczne: „Jesteście w bezpiecznym miejscu... w 
ogrodzie, albo w pokoju... To miejsce pełne spokoju ... uspakajacie się...”. 
 
Aby młodsze dzieci zrozumiały, co będą miały robić, nauczyciele mogą przedstawić medytację jako 
działanie pobudzające kreatywność i wyobraźnię. Można im także objaśnić korzyści z tego płynące: 
takie ćwiczenia pomagają pozbyć się lęków, nabrać pewności siebie i stać się bardziej spokojnymi... 
Słowa i pojęcia używane dla wyjaśnienia dzieciom ćwiczeń mogą być różne, w zależności od ich 
wieku.   
 
Nauczyciele mogą poprosić dzieci, aby opowiedziały o swoich odczuciach związanych z 
ćwiczeniami, ale tylko jeśli będą chciały. Jeżeli wyrażając swoją opinię dzieci za mocno uruchomią 
wyobraźnię, należy łagodnie przywołać je do rzeczywistości, nie należy także mieć pretensji do 
dzieci, które się nie przyłączyły do ćwiczenia. Każde dziecko działa w swoim własnym tempie, a 
medytacja powinna być doświadczeniem otwartym i przyjemnym dla wszystkich.    
 



   

 

 

 

  


