
W odpowiedzi na przedłużającą się sytuacje stresu i napięcia proponuję wykonanie z 

dzieckiem ćwiczenia relaksującego , obniżającego stres: 

 

 
  

WYPRAWA  na nadmorską plażę  
 

Wybierz spokojny czas i miejsce, ułóż się wygodnie razem z dzieckiem na kocu , włącz 

spokojną muzykę , najlepiej jeśli będzie to szum  morskich fal ( taka muzyka jest dostępna na 

kanale YouTube) 
 Pod wpływem muzyki udaj się na nadmorską plażę na spotkanie z przygodą. Wyobraź sobie , jak 

stopami dotykasz wilgotnego pisaku, jak fale obmywają Twoje stopy. Wyobraź sobie szum fal, 

być może odgłos nadmorskich ptaków. Wyobraź sobie uczucie ciepła promieni słonecznych na 

twarzy, delikatnego powiewu wiatru. Wyobraź sobie bezkres wody, jak dokładnie wygląda teraz 

morze, czy jest spokojne, czy fale nabierają na sile? Jaki ma dokładnie kolor, jak mieni się w 

słońcu? Być może widzisz nadchodzących ludzi lub odwrotnie, plaża jest pusta. Może bierzesz do 

ręki jakiś kamień- poczuj jego chłód i gładkość, może dotykasz muszelki- poczuj jej szorstkość, a 

może przesypujesz piasek przez dłonie. Poleż tak chwilę i poodpoczywaj, będąc myślami tylko „tu 

i teraz”.   

Jakie pojawiały się w Tobie uczucia?  

Wymieńcie się z dzieckiem swoimi opowiadaniami, kto, co przeżywał , co widział na swojej 

plaży? 

Pa wykonanym ćwiczeniu dziecko może za pomocą farb przedstawić swoje wyobrażenie, używając 

dodatkowo do zaznaczenia pisaku soli ( posypując na niewyschniętą jeszcze farbę odrobinę soli ). Możesz 

przygotować dziecku pojemniki do przesypywania ziaren ryżu, kaszy (kasza manna przypomina piasek), by 

dziecko mogło kontynuować wyciszanie w czasie gdy Ty będziesz zajęty. 

Jest to proces twórczej wizualizacji, który rozwija  wyobraźnię, obniża stan napięcia, wzmacnia 

koncentrację uwagi, woda ma działanie wyciszające, uspokajające. Wykonując je razem z 

dzieckiem , wzmacniacie dodatkowo poczucie bliskości i budujecie więź emocjonalną.  

Ćwiczenie to pozwala Ci zatrzymać się na „tu i teraz” , co jest ważne w profilaktyce stresu. Należy 

do metod terapeutycznych.  

Podczas takich ćwiczeń możecie wyobrażać sobie dowolne miejsce, które znacie i lubicie lub 

zupełny wytwór waszej wyobraźni. Może to być las, łąka, bezkresne pola w krajobrazie wsi, 

możecie nawet wybrać się w kosmos, byle było tam przyjemnie.  

Opracowanie  : A. Kowalska  





 



Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum z warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu. 


