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 Stres towarzyszy nam 

w codzienności nieustannie. Ży-

jemy w czasach, w których życie 

w napięciu często staje się dla 

wielu częścią szkoły / pracy  

i życia w rodzinie. Stres nie zaw-

sze jednak musi być negatywny, 

a na pewno warto poznać i nau-

czyć się sposobów radzenia so-

bie z nim. Oto kilka przydatnych 

ćwiczeń relaksujących, odpręża-

jących i antystresowych.  

■ ćwiczenia oddechowe 

1. Leżąc na wznak z zamknięty-

mi oczami, staraj się wyobrazić 

sobie, że jesteś nasiąkniętą wodą 

płachtą materiału położoną na 

posłaniu. 

2. Przez około 20 sekund tak 

wyreguluj oddech, żeby powie-

trze przy minimalnym tylko ru-

chu klatki piersiowej bezwiednie 

wpływało i wypływało nosem. 

3. Przez około 5 minut oddychaj 

tzw. oddechem pełnym: wdychaj 

powietrze nosem do dolnej czę-

ści płuc (jakby do brzucha), póź-

niej płynnie (dzięki rozszerzeniu  

klatki piersiowej) wprowadzaj je 

do środkowej części płuc i dalej 

płynnie aż do części szczytowej. 

Wydychaj powietrze nieco ener-

giczniej przez usta.  

■ ćwiczenia poranne 

1. Stań wyprostowany, patrz  

przed siebie, głowa uniesiona do 

góry, kolana złączone, ręce uło-

żone wzdłuż bioder i ud.  

2. Podnoś się wolno na palcach 

nóg, stopniowo wdychając po-

wietrze pełnym wdechem.  

3. Pozostając na palcach, zatrzy-

maj oddech na 6 sekund.  

4. Powoli opuść się na pięty, wy-

dychając powietrze przez nos.  

5. Powtórz ćwiczenie kilka razy.  

■ przeciąganie się 

Stań na podłodze, twarzą do ok-

na. Rozstaw nogi, zaś ręce wy-

rzuć swobodnie ponad głowę. 

Unieś się na palcach obydwu 

nóg i wyciągnij całe ciało stop-

niowo do góry, starając się jakby 

dosięgnąć sufitu.  

■ otrząsanie  

Miękko, swobodnie otrząśnij 

kolejno całe ciało (jak mokry 

pies).  

■ skrzydła orła 

Stań prosto, z głową lekko unie-

sioną i rękami swobodnie zawie-

szonymi.  

Powoli oderwij pięty od podłoża 

i stopniowo przenoś cały ciężar 

ciała na palce, równocześnie 

podnoś ręce, dopóki nie będą 

ĆWICZENIA ANTYSTRESOWE 
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one rozpostarte na wysokości 

ramion (jak skrzydła orła). Kiedy 

cały ciężar ciała przeniesie się na 

palce, wykonaj pełen głęboki 

wdech (będziesz miał wrażenie, 

jakbyś płynął w powietrzu). Po-

woli opuszczaj się na pięty, rów-

nocześnie opuszczając ramiona 

i powoli wykonując wydech 

ustami.  

■ pisanie nosem 

Wyobraź sobie, że nos to ołó-

wek, którym można pisać. Nary-

suj spiralę od góry do dołu i od 

dołu do góry, napisz swoje imię, 

narysuj to, co chcesz.  

■ replay 

Spróbuj naśladować biegacza 

w  zwolnionym tempie. Stój cały 

czas w jednym miejscu, coraz 

bardziej zwalniając ruchy. W ten 

sam sposób naśladuj narciarza.  

(Można w ten sposób naślado-

wać różne dyscypliny sportowe,  

czynności dnia codziennego.)  

■ wydychanie stresu 

Udawaj, że zrywasz jabłka, się-

gając obiema rękami do wyima-

ginowanej gałęzi, wdychając po-

wietrze przez nos. Następnie 

odłóż jabłka do skrzynki, równo-

cześnie wydychając powietrze 

ustami. Udawaj, że jesteś balo-

nem. Wciągnij przez nos bardzo 

dużo powietrza, napręż mięśnie, 

po kilku sekundach powoli wy-

puść powietrze ustami, mięśnie 

stopniowo wiotczeją.  

(Można wymyślać własne wersje 

ćwiczeń.) 

■ ośmieszanie lęku 

Wymień różne sytuacje, w któ-

rych ty sama lub też inni ludzie  

czegoś się obawiali, co po-

wstrzymywało ich od działania.  

„Popracuj” w grupie kolegów 

i koleżanek nad wybranymi przy-

kładami, najpierw wypiszcie 

wszystkie możliwe odpowiedzi 

na pytanie „czego naprawdę  

boicie się w tej sytuacji?”, na-

stępnie celowo wyolbrzymiajcie 

różne przypuszczalne skutki, 

tworząc całe łańcuchy skojarzeń, 

doprowadzając rzecz do absurdu  

(np. przestaną nas lubić, nie pój-

dą z nami do kina, posadzą do-

okoła mojego domu bluszcz, nie 

będziemy mogli wychodzić, 

umrzemy z głodu itp.). 

■ absurdalne porównania 

Nazwij swój obecny nastrój lub 

uczucia, następnie wymyśl jak 

najwięcej porównań swojego sta-

nu, doprowadzając je do absurdu 

(np. jestem zdenerwowany jak 

osika trzęsąca się na wietrze, al-

bo jak dwie osiki, albo jak cały 

las osik i jeszcze na dodatek dę-

bów, świerków itp.). 

■ wyrabianie dystansu 

Przypomnij sobie nieprzyjemne, 

stresujące przeżycie, następnie 

wyobraź sobie (wizualizacja) 

siebie za 20 lat. Gdzie miesz-

kasz, jak wygląda Twój dom, co 

robisz, gdzie pracujesz. Następ-

nie wyobraź sobie, że opowia-

dasz o tym przeżyciu swojemu 

dziecku, żonie, mężowi lub przy-

jacielowi. Wyobraź sobie szcze-

gółowo, gdzie się znajdujesz, w 

jaki sposób o tym opowiadasz, 

jakim głosem, jakie uczucia 

przeżywasz.  

■ technika relaksacji wg Jacob-

sona (w wersji B. Kaji) Połóż się 

wygodnie na kocu lub dywanie. 

Nogi wyciągnięte swobodnie. 

Głowa złożona na małej podusz-

ce. Ramiona wyciągnięte wzdłuż 

tułowia tak, aby się nie dotykały. 

1. Zegnij prawe ramię tak, by 

naprężyć mięsień. Jesteś silny, 

bardzo silny, naprężaj go mocno 

(przez kilka sekund). Czujesz, 

jak bardzo napięte są twoje mię-

śnie?  
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A teraz jesteś słaby, rozluźnij 

napięte mięśnie, połóż z powro-

tem rękę na dywan. Teraz wyraź-

nie czujesz, jak rozluźniły się 

twoje mięśnie. 

2. Zrób to samo, tylko lewą ręką. 

3. Naciśnij, jak możesz najsil-

niej, pięścią prawej ręki na do-

wolny przedmiot (z tworzywa 

sztucznego) położony po twojej 

prawej stronie – jesteś silny,  

twoje mięśnie są napięte. A teraz 

rozluźnij mięśnie, jesteś znowu 

słaby, nie naciskaj już, czujesz 

ulgę. Mięśnie rozluźniły się. 

4. Zrób to samo, tylko z pięścią 

lewej ręki. A teraz odpocznij 

chwilę, leż spokojnie i oddychaj 

spokojnie, równo. Twoje ręce  

odpoczywają. 

5. A teraz silna i słaba będzie 

Twoja prawa noga. Włóż przed-

miot pod kolano zgiętej nogi i 

mocno ściśnij nogę w kolanie,  

a teraz noga słabnie, rozluźniasz 

mięśnie, wypuszczasz klocek. 

6. Zrób to samo ćwiczenie, tylko 

z lewą nogą. 

7. A teraz zobaczymy, czy masz 

tyle siły, by napełnić powietrzem 

swój brzuch. Wciągnij mocno 

powietrze w płuca i napnij 

brzuch jak balon, mocno,  

a teraz wypuść powietrze, roz-

luźnij mięśnie, czujesz ulgę. 

8. Naciśnij mocno głową na po-

duszkę, na której leżysz, głowa 

jest bardzo silna, naciskasz moc-

no, a teraz rozluźnij mięśnie, 

głowa już nie naciska na podusz-

kę, odpoczywa, czujesz ulgę. 

9. Jesteś niezadowolony i zły. 

Marszczysz mocno czoło, jesz-

cze mocniej, a teraz rozluźnij 

mięśnie, niech odpoczną, czoło 

jest gładkie. 

10. Twoje oczy też możesz moc-

niej i słabiej zaciskać powieka-

mi. Spróbuj teraz zacisnąć moc-

no powieki, jeszcze mocniej, 

a teraz rozluźnij je, odpocznij. 

11. A teraz zaciśnij mocno szczę-

ki, zęby dotykają zębów. I górna, 

i dolna szczęka jest silna, zęby 

mocno naciskają na siebie. A te-

raz rozluźnij szczęki, czujesz 

ulgę. 

 

Bibliografia: 

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., 

Pankowska D. Polubić szkołę.  

Grupa bawi się i pracuje.  

Skarżyński A. Antystres.  

Teml H. Relaks w nauczaniu.  
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 Dzisiejsze czasy, zwłasz-

cza w dużym, pędzącym mieście 

są trudne dla każdego. Wszędzie 

się śpieszymy, wszystko robimy 

w biegu, nasze życie ogarnia 

chaos. Ogrom bodźców wzroko-

wych, słuchowych zapachowych 

(w tym zanieczyszczenie powie-

trza i używanie chemicznych 

środków czystości) to coś, do 

czego niby na pozór się przy-

zwyczailiśmy i na co nie zwraca-

my uwagi, a co nas przyprawia 

o bóle głowy. Czasami, jako 

osoby dorosłe, wracamy do do-

mu i marzymy o ciepłej kąpieli 

lub spacerze do lasu. To dlatego, 

że ulegliśmy przeciążeniu. Ale, 

jako osoby z prawidłową modu-

lacją sensoryczną w miarę szyb-

ko udaje nam się wrócić do rów-

nowagi. Niestety, tej umiejętno-

ści nie mają osoby z nieprawi-

dłową modulacją sensoryczną. 

Nadmierne reakcje na bodźce, 

które dla nas czasami nic nie 

znaczą, dla nich są bolesne. 

A zmęczenie, gorsza kondycja 

fizyczna czy stres nasilają jesz-

cze bardziej to, co już i tak wy-

daje się być bolesne. Jak widać, 

nie tylko noworodek czy nie-

mowlę mogą ulec przeciążeniu. 

Przestymulować można każde-

go, a najłatwiej osoby nadwrażli-

we sensorycznie. Dla nich zbyt 

mocne i za jasne może być świa-

tło w pomieszczeniu, z równo-

wagi mogą wyprowadzić nie tyl-

ko głośne dźwięki, lecz także 

nowe i nieznane sytuacje. Dlate-

go niezwykle ważne jest przygo-

towywanie dziecka do tego, co 

będzie, i  trzymanie się ustalone-

go wcześniej harmonogramu. 

O wszelkich nagłych zmianach 

warto dziecko uprzedzać stosun-

kowo wcześniej. Jeśli dopuścimy 

do przeciążenia dziecka, jego 

wrażliwość spowoduje, że bę-

dzie reagowało agresją i atakiem 

na niemal wszystko i wszyst-

kich. 

 

J ak pomóc? 

Pojawia się oczywiście pytanie, 

jak pomóc takim wrażliwym 

osobom, w jaki sposób chronić 

je przed nadmiarem bodźców, 

skoro reagują nadmiernie na 

zwykłe, codzienne sytuacje. 

Przede wszystkim, jeśli jest 

to dziecko prezentujące 

faktyczne problemy 

z nadwrażliwością senso-

ryczną, powinno być ob-

jęte regularną opieką te-

rapeuty integracji senso-

rycznej. 

Po drugie, warto zmodyfiko-

wać środowisko, w któ-

rym przebywa dziecko. 

Zapewnić jak najbardziej 

naturalne oświetlenie, 

stonowane barwy w oto-

czeniu, małą grupę dzie-

ci, uprzedzać o wszelkich 

zmianach czy sytuacjach, 

w których nadmiar bodź-

ców się pojawi. 

Pokój dziecka powinien być 

utrzymany w porządku, 

w tym celu można po-

przyklejać zdjęcia do pó-

łek, aby dziecko wiedzia-

ło, gdzie dokładnie od-

kładać zabawki, gry czy 

książki. Kolorowe pudeł-

ka powinny być schowa-

ne do zamykanych półek 

lub włożone do pudeł 

w kolorach pastelowych. 

W pokoju dziecka można 

umieścić dużą poduchę, 

która nie tylko posłuży 

jako kącik ciszy i wypo-

czynku, lecz także będzie 

nią można przykryć 

dziecko lub nawet lekko 

Kiedy otoczenie przeciąża dziecko… 
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docisnąć. Zapewnianie 

dziecku różnych form 

stymulacji czucia głębo-

kiego pozwoli utrzymać 

optymalny poziom pobu-

dzenia i będzie zapobie-

gało przestymulowaniu. 

Pomocny może być też 

kącik, w którym dziecko 

znajdzie dużo zabawek 

zajmujących ręce: piłki 

do ściskania, gluty, masy 

plastyczne, ciastolina czy 

rozciągliwe taśmy. 

Sporadycznie, jeśli wiemy, 

że danego dnia będzie 

naprawdę duży hałas 

i zupełnie nie jesteśmy 

w stanie tego uniknąć, 

można wykorzystać sto-

pery lub słuchawki do 

uszu, nie jest to jednak 

rozwiązanie, więc można 

ich używać wyłącznie 

w wyjątkowych sytua-

cjach. 

Niektóre olejki eteryczne 

mają działanie relaksują-

ce, uspokajające i kojące, 

a więc można wykorzy-

stać też aromaterapię, 

jednak z dużą uwagą, czy 

na pewno ta forma poma-

ga dziecku, czy jednak 

nie doprowadza do jesz-

cze większego przeciąże-

nia. 

  Dzieci, które łatwo prze-

ciążyć, powinny dużo czasu spę-

dzać na świeżym powietrzu; 

spacer i obcowanie z naturą bę-

dą zdecydowanie lepsze niż sie-

dzenie w głośnym pomieszcze-

niu, przy sztucznym świetle. 

  Nie ma jednego rozwiąza-

nia na problemy i trudności ta-

kiego dziecka. Do wszystkiego 

musimy podchodzić indywidual-

nie – to, co jednemu wyraźnie 

pomaga, dla drugiego może być 

stymulacją nadmierną, a dla ko-

lejnego bodźcowaniem niedosta-

tecznym. Nie wystarczy tylko 

zabierać przeszkadzające i prze-

ciążające bodźce, oczywiście 

komfort i samopoczucie dziecka 

są ważne, jednak terapia uczy, 

jak radzić sobie w tym trudnym 

świecie. Dziecko bombardowane 

nadmiarem bodźców jest zmę-

czone, ponieważ jego układ ner-

wowy jest zmuszony do bardzo 

intensywnej pracy i praktycznie 

nie odpoczywa. To oczywiście 

odbija się na dziecku, jego za-

chowaniu i funkcjonowaniu 

w grupie, a skutki tego widzą 

wszyscy. Dlatego tak ważne jest, 

by wsparcie terapeutyczne nie 

kończyło się wraz z progiem ga-

binetu, ale by wszystkie osoby 

mające kontakt z dzieckiem 

współpracowały ze sobą – tylko 

w ten sposób można mu pomóc 

i  spierać jego dalszy rozwój. 

T wórz bezpieczne 

zakątki 

 Dla dzieci, nastolatków 

i  dorosłych, którzy są przytło-

czeni, zdenerwowani, kojący 

azyl sensoryczny jest pierwszą 

linią obrony zarówno w celu 

uniknięcia przytłoczenia senso-

rycznego i niechcianych zacho-

wań, jak i w celu uspokojenia się 

w chwili pobudzenia. Bezpiecz-

ne zakątki mogą przybrać formy 

odrębnego pomieszczenia, koją-

cego pokoju lub zakamarka. Na-

leży pamiętać, że tzw. bezpiecz-

ny kącik nigdy nie powinien 

spełniać funkcji karzącej, w któ-

rym dziecko odsiaduje kozę, ale 

funkcje strategiczne mające na 

celu zapanowanie nad poziomem 

pobudzenia. Jeśli dziecko jest 

nadmiernie pobudzone, powinno 

mu się udostępnić rzeczy mające 

działanie uspokajające. Jeśli zaś 

ma problemy z niskim pozio-

mem pobudzenia, należy mu do-

starczyć bardziej angażujących, 

stymulujących rzeczy. 

W  domu 

 Dzieci i nastolatki często 

same znajdują dla siebie bez-

pieczne zakątki- zwykle jest to 

miejsce, w którym mogą zapano-

wać nad zmiennymi sensorycz-

nymi. Typowym miejscem relak-

su dla nastolatków jest ich pokój 

usłany ciuchami, ze ścianami 

pokrytymi plakatami i dochodzą-

cą z niego huczącą, głośną mu-

zyką. Młodsze dzieci uwielbiają 

przebywanie w rozłożonym 

w pokoju namiocie, do którego 

zabierają książkę i przytulankę, 

gdzie leży zwinięte w kłębek 

pod miękkim kocykiem, opiera-

jąc głowę o poduszkę. Inne mo-

gą się cieszyć z przebywania w 

„miękkim” pudełku utworzonym 

za pomocą dużego, kartonowego 

pudła. Dla dziecka poszukujące-

go bodźców bezpieczny zakątek 

może być strefą zabawy, w któ-

rej może skakać na trampolinie, 
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rej może skakać na trampolinie, 

rozrzucać zabawki i zwyczajnie 

rozrabiać. 

Z większ samoświa-

domość 

 Dojrzewając, nie przestaje-

my korzystać ze strategii senso-

rycznych w celu samoregulacji. 

Możemy słuchać wybranej mu-

zyki, aby zachować skupienie 

podczas prowadzenia samocho-

du. Możemy pójść na siłownię  

przed pracą, aby się ożywić, lub 

po pracy, aby się odprężyć. Być 

może podczas długich,  nużą-

cych zebrań popijamy wodę lub 

wychodzimy na przerwę. 

 Dzieci z problemami inte-

gracji sensorycznej na ogół nie 

przejawiają  samoświadomości 

i autonomii potrzebnej do po-

wzięcia kroków potrzebnych do 

zachowania  stanu równowagi. 

Nie jest tak, że w celu poprawy 

samopoczucia uczniowi wystar-

czy wyjść z klasy w chwili znu-

dzenia i zirytowania, by sobie 

pobiegać przez 10 minut wokół 

szkoły. Przede wszystkim dziec-

ko może nawet nie rozpoznać, że 

odczuwa osłabienie lub podeks-

cytowanie, a tym bardziej nie 

znać akceptowalnych sposobów 

zaradzenia sytuacji. Zacznie 

więc odreagowywać w sposób 

nieakceptowalny, na przykład 

zasypiając, wygłupiając się lub 

wprowadzając zamęt. 

 Rozwinięcie takiej samo-

świadomości i wglądu wymaga 

dojrzałości i często również po-

mocy innych. Zamiast starać się 

nauczyć dzieci, jak mają tłumić 

swoją sensoryczną odmienność, 

powinniśmy pomagać dzieciom, 

nastolatkom i dorosłym uczyć 

się  rozpoznawania  przeżyć we-

wnętrznych i środowiskowych, 

które mogą icj potencjalnie draż-

nić, przewidywać sytuacje wy-

wołujące problemy i stosować 

najwłaściwsze strategie, aby je 

przezwyciężyć. 

źródło: „Integracja sensoryczna- 

skuteczne strategie w terapii dzieci 

i nastolatków”, L. Biel; portal: 

„Pracownia Integracji Sensorycznej” 

 

Opracowanie: 

Agnieszka Świderska—terapeuta 
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