
ZABAWY ODPRĘŻAJĄCE I RELAKSACYJNE 

Czemu służą zabawy relaksacyjne? Przede wszystkim rozładowaniu napięć i walce ze 

stresem. Podczas prowadzenia zabaw relaksacyjnych z dziećmi należy szczególną uwagę 

zwracać na dobór odpowiedniego słownictwa oraz umiejętność dokładnego nazywania części 

ciała. Bardzo ważne znaczenie ma również głos i światło, a także odpowiednio dobrana 

muzyka. W związku z tym kluczową rolę w osiąganiu celów podczas ćwiczeń relaksacyjnych 

odgrywa osoba dorosła, ponieważ chcąc pomóc dziecku w odprężeniu, musi sama najpierw 

nauczyć się przeżywać duchem i ciałem to, co stara się dziecku przekazać, by móc następnie 

przeżyć to wspólnie z nim. Zabawy relaksacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

wymagają osobistego zaangażowania, wspomagają i ćwiczą koncentrację. 

1. Czarodziejskie piórko 

Połóż się na dywanie. Przyniosłam ze sobą czarodziejskie piórko, którym będę cię 

delikatnie dotykać w różne części ciał: twarz, szyję, ramię. Przekonasz się, jakie 

przyjemne uczucie. Zamknij oczy. Wskaż palcem wskazującym miejsce, które wcześniej 

zostało dotknięte przez piórko.  

 

2. Gdzie jestem? 

Połóż się na dywanie i zamknij oczy. Kiedy tak będziesz leżeć, ja zacznę chodzić 

cichutko po pokoju, czasem podejdę blisko do ciebie, a potem odejdę. Ponieważ nic 

nie mówię, nie możesz usłyszeć mojego głosu, spróbuj więc wyczuć moją obecność. 

Gdy poczujesz, że się zbliżam, podnieś rękę, gdy wyczujesz, że się oddalam, opuść 

znowu rękę na podłogę. Pamiętaj o tym, aby mieć zamknięte oczy.  

 

3. Spaghetti 

Trzymaj swoje dłonie opuszczone. Wyobraź sobie, że jesteś wiązką spaghetti, które ma 

być podane na obiad. Jesteś w garnku  z wodą. Po chwili makaron zaczyna mięknąć, 

staje się coraz bardziej miękki i powoli opada na dno garnka tworząc luźny kłębuszek. 

Zachowuj się tak jak gotowane spaghetti do momentu, aż krzyknę: „sos pomidorowy!” 

Wtedy wolno co wstać i potrząsnąć swoimi rękami i nogami, by poczuć się wspaniale. 

  

4. Wiosna niedźwiadka 

Wiesz dobrze, że niedźwiedzie zapadają w zimowy sen. Zwijają się w swojej norze i 

gdy pada śnieg a po lesie hula lodowaty wiatr, marzą one o soczystych owocach, które 

będą mogły znowu znaleźć w lecie. Wyobraź sobie, że jesteś takim właśnie 

niedźwiedziem. Połóż się na dywanie i zwiń w kłębek, aby było ci cieplutko. Możesz 

spać przez całą zimę aż do wiosny. Abyś mógł przy tym pięknie śnić, puszczę ci do snu 

łagodną melodię…(np. J. Brahms „Kołysanka”. Gdy kołysanka się skończy, proszę 

kontynuować historyjkę o niedźwiedziu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio.)  

Teraz nadeszła wiosna. Słońce świeci coraz mocniej i  śnieg zaczyna topnieć. 

Gdzieniegdzie zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty, wystawiając swoje płatki do 

słońca. Niedźwiedź powoli się budzi i kładzie się na plecach.  

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio


Jesteś jeszcze bardzo, bardzo leniwy i ociężały. Powoli i ostrożnie możesz wyciągnąć 

do przodu jedną rękę… 

Teraz wyciągnij rękę w bok… 

Teraz wyciągnij rękę do tyłu… 

Teraz ponieś drugą rękę i wyciągnij ją do przodu… w bok… do tyłu… 

Bardzo, bardzo powoli wesprzyj się na kolanach i dłoniach. Teraz podciągnij pod 

siebie stopy… teraz nasz mały niedźwiadek chodzi na stopach i rękach.  

Naciskaj obiema rękami podłogę i poczuj, jak cię ona nosi… 

Kołysz się powoli w tył i w przód; zrób to cztery razy… 

Kołysz się tak daleko do tyłu, jak to tylko jest możliwe. Zauważysz wtedy, jak 

wyciągają się twoje palce u nóg. W ten sposób pomagasz swoim stopom odprężyć 

się… 

Opuść obie ręce na podłogę, podnieś kolano i wyciągnij powoli nogę do tyłu… 

Teraz zegnij kolano i postaw je znów na podłodze… 

Teraz podnieś drugie kolano i wyciągnij drugą nogę do tyłu. Połóż znowu kolano na 

podłodze… 

Wyciągnij teraz obie nogi w ten sam sposób do tyłu… 

Teraz połóż się na brzuchu. Wyciągnij obie ręce daleko do przodu i obie nogi do 

tyłu… Wydłuż się, jak tylko możesz, a ja będę liczyć: jeden… dwa… trzy… cztery… 

Teraz możesz znowu spokojnie opaść na podłogę. Leż całkowicie rozluźniony. Ciesz 

się wiosną, która nadchodzi, a ja włączę ci przy tym piękną muzykę. (Proszę wybrać 

jakąś spokojną, powolną muzykę instrumentalną, np. R. Schumann „Marzenie”: 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4.) 
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