
                                                   

Príloha : Relaxačná aktivita  (Individuálna práca so žiakom zameraná na uvoľnenie napätia 

a stresu ) 

 

 

 

                                                       Relaxačné aktivity  

 

     Súčasťou nášho života je stres. Nielen dospelí, ale aj deti potrebujú relaxovať. Niekedy sa 

nevedia upokojiť, sústrediť kvôli množstvu podnetov, ktoré im poskytuje rodina, televízia, 

počítačové hry..... Jedným so spôsobov, ako sa vysporiadať so záťažou, ktorú počas dňa môže 

dieťa zažiť  a potreba ju spracovať sú relaxačné aktivity. Cieľom takýchto aktivít je aby sa 

dieťa uvoľnilo, upokojilo sa na ďalšiu aktivitu a zároveň sa učí sledovať napätie a  vlastné 

emócie.  

POSTUP PRI RELAXÁCII: 

Pre relaxáciu je vhodný čas, keď  je dieťa  unavené. Je dobré, keď si ľahnú na chrbát, nohy aj 

ruky sú voľne položené na podložke. Dýcha pokojne (nádych – výdych,  opakujeme im to). 

Zavrú oči a počúvajú príbeh, ktorý im čítame.  Relaxácia trvá 5 -15 min, ak deti vydržia môže 

trvať aj dlhšie. 

 Relaxácia :“ Škriatok Velíček a obor Malíček“ (D.Rosová, 2018, str.144) 

 

      V Hlbokom lese žije škriatok Velíček. Žije si pokojne vo svojom drevenom domčeku. Je 

v ňom útulne a teplo. V zime, keď napadne snehová perina a prikryje kraj, kŕmi škriatok 

všetky zvieratká, ktoré v lese prezimujú. Keď Velíček putuje v zime s krmivom po cestách 

a necestách, rýchlo začne cítiť svoje nohy. Krátke nôžky nemôžu chodiť dlhými krokmi, takže  

cesta lesom je namáhavá.  

 

 
                                                                 (Zdroj: Zornička – časopis pre deti) 

 

Ruky aj ramená sú prijemne teplé.   

Cítiš aké sú teplé? 

Aj škriatkove nohy sa zahrievajú. 

Aj ty môžeš cítiť, aké sú príjemne teplé. 

Ruky, ramená, chodidlá aj nohy sú príjemne teplé.      



 

 

Škriatok Velíček závidí dlhokánske nohy obrovi Malíčkovi – zvlášť v zime. Obor malíček 

žije na druhom konci lesa vo veľkej jaskyni. I tam je teplo a útulne. Malíček chodí v  zime 

v obrovských vysokých topánkach, opiera sa o dve silné palice a na chrbte má veľkú prútenú 

nošu. Do noše zbiera v lese všetky užitočné veci, ktoré by mohol neskôr potrebovať. 

Raz sa rozhodol škriatok, že navštívi obra Malíčka v jeho jaskyni. Nezastihol ho však. Keď sa 

škriatok rozhliadol okolo seba, uvidel obrove topánky, nošu i palice. Obul si Malíčkové 

obrovské topánky, na chrbát si dal nošu a s jeho palicami sa vybral von. Konečne si môže 

vyskúšať, aké to je, keď je človek veľký ako obor. 

 

Topánky však na jeho nohách ťažia ako olovo. 

Nohy a chodidlá sú ťažké. 

Cítiš, aké sú ťažké 

Palice mu oťažievajú v rukách, ťažia ho ramená. 

Cítiš, aké sú ťažké? 

A kôš na chrbte je stále ťažší a ťažší. 

Na chrbte cíti tiaž. 

Aj ty ju môžeš cítiť. 

 

Škriatok Velíček sa preto radšej rozhodol vrátiť späť do obrovej jaskyne. Dá si dole 

velikánske topánky. 

 

Cíti ako sú jeho chodidlá aj nohy  náhle ľahké. 

Akoby ich oslobodil, od obrovskej tiaže, sú voľnené a ľahké. 

Aj ty môžeš cítiť, aké sú ľahké. 

 

Velíček odloží nošu aj palice. 

 

Teraz sú i obe ruky a ramená úplne voľné. 

Cítiš, aké sú voľné? 

Celé telo je uvoľnené. 

Škriatok je uvoľnený a pokojný. Cíti sa príjemne. 

  

ZÁVER RELAXÁCIE: 

Po skončení postupujeme podobne : „Otvor očká. Pozri sa na ruky sú svieže. Skús sa 

ponaťahovať. Cítiš sa sviežo, pretože si si oddýchol. 

 

 

Zhodnotenie pocitov, môžete sa  opýtať : Aké to bolo? Ako sa cítili? Čo sa im najviac páčilo?  

 

 

 


