
PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne 

KLASY: VIII  

TERMIN:  27.04. – 30.04.2020 r.  

Temat: Sposoby redukowania nadmiernego stresu. Ćwiczenia relaksacyjne. 
/2 jednostki lekcyjne/ 

 

Wiadomości teoretyczne: 

Stres - to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej  

o charakterze nieprzyjemnym. Stres może działać mobilizująco lub deprymująco. 

Wyróżnia się też trzy typy reakcji na stres:  

 Dystres - czyli reakcję, która pojawia się w odpowiedzi na zagrożenie, utrudnienie lub brak 
możliwości zrealizowania istotnych celów i zadań.  

 Eustres - czyli stres pozytywnie mobilizujący do działania.  
 Neustres - czyli bodziec, który dana osoba odbiera jako neutralny, choć dla innych ludzi może 

on prowadzić do eustresu lub dystresu.  

Stres mobilizujący pojawia się zazwyczaj jako reakcja na trudne zadanie, które trzeba szybko 
wykonać. Stres destruktywny (dystres) to najczęściej reakcja na problemową sytuację, której 
rozwiązanie nie jest w danym momencie możliwe lub którą dana jednostka postrzega jako zbyt 
trudną i niemożliwą do rozwiązania. 

Jak sobie radzić ze stresem? 

Sposoby radzenia sobie ze stresem polegają przede wszystkim na rozładowaniu napięcia 
emocjonalnego oraz na zmianie nastawienia psychicznego. 

Dobrym pomysłem na radzenie sobie ze stresem są ćwiczenia fizyczne i aktywność na świeżym 
powietrzu. Joga to jeden z najlepszych wyborów działających łagodząco na stres. Na stres dobrze 
działa też magnez i przyjmowanie witamin z grupy B (szczególnie witaminy B6), które mają korzystny 
wpływ na układ nerwowy. Doskonały sposób na stres to przewartościowanie swoich priorytetów  
i życie zgodnie z zasadą: „czego nie można zmienić, należy zaakceptować”.  

Polecam: https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU 

Ćwiczenia relaksacyjne - pozwalają zredukować stres i wspomagają prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego. Są więc wskazane tym osobom, które na co dzień zmagają się  

z presją otoczenia czy po prostu prowadzą szybkie tempo życia. Wielogodzinne spędzanie czasu  

np. przy komputerze, nie przyczynia się do poprawy jakości życia, przez co nasilają się kłopoty 

związane z odczuwaniem niepokoju, zwiększonego napięcia mięśni czy powtarzających się bólów 

głowy. Ćwiczenia relaksacyjne są więc świetną metodą na wyciszenie organizmu. Mogą wykonywać 

je zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci. 

Coraz szybsze tempo życia oraz presja otoczenia nie przyczyniają się do dobrej kondycji układu 

nerwowego. Dlatego też ćwiczenia relaksacyjne mogą przyjść z pomocą wszystkim tym, którzy  

są narażeni na długotrwały stres. Ćwiczenia relaksacyjne wspomagają także układ krwionośny,  

gdyż wykonywane regularnie, doprowadzają do normalizacji rytmu serca i uregulowania krążenia 

krwi. Pozwalają także wyciszyć się, zrelaksować, zredukować zbytnie napięcie mięśni, poprawić 

jakość snu czy zmniejszyć częstotliwość bólów głowy bądź całkiem je wyeliminować.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU
https://www.medonet.pl/zdrowie,budowa-ukladu-nerwowego,artykul,1726491.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,budowa-ukladu-nerwowego,artykul,1726491.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,stres---przyczyny--objawy--metody-zapobiegania,artykul,1729062.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,bole-glowy---przyczyny--leczenie--rodzaje-bolu-glowy,artykul,1573720.html


Podczas wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych nie wolno zapominać o zachowaniu skupienia  

i koncentracji na wykonywaniu miarowych wdechów i wydechów powietrza. Nie zajmują one zbyt 

dużo czasu, często wystarczy zaledwie kilka minut, aby po ich wykonaniu, z nową energią zabrać się 

za kolejne obowiązki. 

Skutecznym ćwiczeniem relaksacyjnym jest także 

technika zwana wizualizacją. Polega ona na przyjęciu 

wygodnej pozycji i wizualizowaniu miejsc, w których 

chcielibyśmy się znaleźć w danym momencie. Pozwala 

to choć na kilka sekund odciąć się od bodźców 

zewnętrznych i lekko się zrelaksować. Jeśli sytuacja ku 

temu sprzyja, można także słuchać w tym czasie 

muzyki, która wprowadza nas w dobry nastrój  

i ułatwia odpoczynek. 

Reakcja relaksacji -  to stan, który jest przeciwieństwem lęku. Wyobraź sobie, że reakcji 

relaksacji można się nauczyć! Tak. To po prostu umiejętność świadomego rozluźniania swojego 

ciała. Relaksacja to umiejętność, jak umiejętność jazdy na rowerze. Jej trzeba się po prostu nauczyć. 

Może wyjść za pierwszym razem, ale nie musi. Natomiast już za 4, 5, 6 razem poczujesz, że coraz 

lepiej umiesz wywołać u siebie stan głębokiego relaksu. 

Jesteś gotowy? No to zaczynamy! 
 

Wiadomości praktyczne: 

Kontrola oddechu - kontrolowanie oddechu to bardzo prosta technika relaksacyjna, która 

pozwala szybko osiągnąć stan relaksu. Spokojny, głęboki oddech pomaga uspokoić tętno, zatrzymać 
gonitwę myśli i opanować emocje. 

Metoda kontroli oddechu nie wymaga żadnych przygotowań. Można ją wykonywać w dowolnej 
pozycji, choć oczywiście najlepiej położyć się lub wygodnie usiąść. 

Sesja relaksacji kontroli oddechu - połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą  

na brzuchu, na wysokości przepony (powyżej żołądka). Dzięki takiemu umiejscowieniu rąk będziemy 
czuć, których mięśni używamy do oddychania. Chodzi o to, żeby za oddychanie były odpowiedzialne 
mięśnie przepony (ręka na brzuchu), a nie mięśnie klatki piersiowej (ręka na klatce): 

• Zamknij oczy. 
• Weź powolny głęboki wdech, najlepiej przez nos. Obserwuj swoje dłonie – powinna poruszyć się 
ta na brzuchu, nie ta na klatce piersiowej. Napełnij płuca do 80% pojemności, nie do 100%,  
bo wtedy za bardzo napinają się mięśnie i paradoksalnie trudniej się oddycha. 
• Nie wstrzymuj oddechu. Powoli wypuść powietrze przez lekko rozchylone usta. 
• Wykonaj 10 oddechów. 
• Daj sobie chwilę. Naciesz się stanem głębokiego relaksu, w którym teraz jesteś… 
• Poczuj jak swobodne i rozluźnione jest Twoje ciało, jaki spokojny masz oddech… 
• Kiedy będziesz gotowy otwórz oczy i wstań powoli, żeby nie zakręciło Ci się w głowie. 

Wykonuj to ćwiczenie 2 razy dziennie. Po tygodniu, dwóch będziesz mistrzem tej techniki relaksacji! 

Ponadto polecam: https://www.youtube.com/watch?v=PSTTeT0-Zio (ćw. oddechowe-medytacja) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tend1OvZvYM (ćwiczenia relaksujące przed snem) 

Nauczyciele wychowania fizycznego: B. Dąbrowska, I. Remisz 

https://www.pokonajlek.pl/relaksacja/rob-mulally-123849-unsplash/
https://www.pokonajlek.pl/jak-panowac-nad-emocjami/
https://www.youtube.com/watch?v=PSTTeT0-Zio
https://www.youtube.com/watch?v=Tend1OvZvYM
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