




Karin Schleider

Jak moje dziecko może 
nauczyć się wypoczywać
Zawiera praktyczne testy



4 5

O książce
Wypocząć, odsapnąć, zrobić przerwę – to spo-

sób na stworzenie miejsca dla wszystkich nowo-
ści, których uczą się dzieci rozpoczynające naukę 
w szkole. Zrelaksowane dzieci potrafią się lepiej 
koncentrować, lepiej radzą sobie z nauką i mają 
lepsze kontakty z innymi. Stojące przed nimi wy-
zwania stają się możliwe do pokonania. 

Podstawowa wiedza i wiele praktycznych 
wskazówek dotyczących umiejętności relaksa-
cyjnych, mogą być przydatne dzieciom, ale także 
rodzicom. Znajdziecie tu Państwo praktyczne te-
sty i propozycje utworów muzycznych.

O autorce
Dr Karin Schleider, dyplomowany psycholog, 

pedagog specjalny, profesor psychologii eduka-
cyjnej, klinicznej i rozwojowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej we Freiburgu. Kieruje wydziałem 
„Doradztwo / psychologia kliniczna”. Działa rów-
nież jako superwizorka i psychoterapeutka oraz 
w instytucjach kształcenia psychoterapeutów, 
pedagogów i doradców pedagogicznych.
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Drodzy Czytelnicy!

W niniejszej książce zostały zastosowane dwa 
symbole.

Wykrzyknik  pojawia się zawsze wtedy, 
gdy podsumowujemy jeszcze raz wszystkie naj-
ważniejsze informacje.

Natomiast jeśli pojawią się symbole główek

dzieci  , jest to wskazanie, że znajdu-
ją się praktyczne ćwiczenia, zabawy i pomysły 
do wykorzystania ze swoim dzieckiem, a także 
z grupą dzieci.
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DRODZY RODZICE...

Już niedługo nadejdzie ta chwila. Wasze dziec-
ko pójdzie do szkoły i zacznie się „proza życia”. 
Przywędruje do nieznanej krainy, pojawią się 
nowe wyzwania i wiele niespodzianek. Zdener-
wowanie jest ogromne: Czy przygoda ze szkołą 
będzie udana?

Wszystkim może wtedy się przydać chwila 
wytchnienia i relaksu. Dotyczy to nas, dorosłych, 
w takim samym stopniu, jak naszych dzieci. I po-
wiem jeszcze więcej: umiejętność wypoczywania 
jest bardzo ważnym warunkiem dla poradzenia 
sobie z wymaganiami szkolnymi. W życiu rodzin-
nym bardzo mało czasu poświęcamy na fazę od-
poczynku. A jest to przecież podstawa inwencji 
i fantazji, pokonania stresu i nabycia równowagi. 
Wypoczęte dzieci potrafią się lepiej skoncentro-
wać, lepiej sobie radzą z nauką i w kontaktach 
z innymi. Przedstawiając informacje, wskazówki 
i ćwiczenia chcemy Wam i Waszym dzieciom po-
kazać, że odpoczynek pomaga w przygotowaniu 
dziecka do szkoły i po prostu sprawia przyjem-
ność.

Życzę Państwu wielu przyjemności 
podczas czytania i dobrego odpoczynku

Karin Schleider
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Rozdział 1.

Czy moje dziecko potrafi 
odpoczywać?

Każde dziecko potrafi odpoczywać. Dzie-
ci i ich rodzice mogą wspólnie dowie-
dzieć się, kiedy powinno się odpoczywać, 
co należy zrobić, aby odpocząć i po czym 
można poznać, że jest się wypoczętym.
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Z upełnie normalny dzień w życiu rodziny: po 
długim dniu tata wraca z biura do domu, zu-

pełnie wykończony. Tam czekają na niego dwa 
małe szkraby. Janek właśnie skończył cztery 
latka i jest zapalonym przedszkolakiem. Patry-
cja, jego sześcioipółletnia siostra, ustawia się 
niecierpliwie w blokach startowych – niebawem 
rozpocznie naukę w szkole.

Dzieci mają za sobą dzień pełen wrażeń. Aż 
do 14.00 były w przedszkolu, skąd odebrała je 
mama. Przed południem pracowała w Domu 
Opieki dla Starszych Osób. Zanim Patrycja uda 
się na lekcję gry na flecie, narzeka: że nie wystą-
pi w uroczystości na zakończenie roku w przed-
szkolu, że jej koleżanka Joasia jest podła, a poza 
tym, że nie ma ochoty co środę chodzić na próby 
chóru. Janek jest niespokojny. Przez całe przed-
południe padał deszcz – więc nie można było się 
wyszaleć. Dopiero w czwartek będzie miał tre-
ning sportowy. Tak bardzo by chciał odwiedzić 
Mikołaja. Bartek też już dawno nie był na tre-
ningu. A poza tym nie może się doczekać, kie-
dy wreszcie rozpoczną się zajęcia drużyny piłki 
nożnej. 

W międzyczasie mama spostrzegła, że obo-
je nie zjedli swojego drugiego śniadania. Każde 
z nich zaledwie nadgryzło jabłko. Jeżeli ta spra-
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wa nie będzie załatwiona – mama spogląda na 
leżące kanapki – nie będziemy podejmować żad-
nych planów na dzisiaj. 

O tym wszystkim dowiaduje się tata z co naj-
mniej trzech różnych, bardzo szczegółowych 
relacji. Myślami w połowie jest ciągle jeszcze 
w swojej pracy, a w połowie w supermarkecie, 
gdzie trzeba zrobić duże zakupy na cały tydzień. 
Jest to tradycyjne zadanie dla całej rodziny, któ-
re może trwać nawet dwie godziny. W sobotę, 
przed południem czeka ich kurs pływania. Tak-
sówkarzem rodzinnym jest wtedy mama, która 
zawozi dzieci na pływalnię i za chwilę musi je 
stamtąd odebrać. Najpóźniej po południu zaczy-
na się prawdziwy weekend. 

Wreszcie czas na oczekiwany wyjazd do dziad-
ków, którzy mieszkają daleko. Przed nimi dwa 
przepiękne dni z licznymi wycieczkami i prezen-
tami, ale i wieloma kłopotami. Po długiej podróży 
autostradą, wreszcie wracają w niedzielę wieczo-
rem do domu. Przed pójściem do łóżka dzieci za-
czynają się wygłupiać – biegają po całym miesz-
kaniu i skaczą po pościeli. 

Tata jest wykończony podróżą, a mama musi 
myśleć o wszystkim, co jest do zrobienia w nad-
chodzącym tygodniu. Gdy o 21.00 wreszcie za-
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lega cisza, rodzice przyklejają się do telewizora. 
Robi się coraz później. O 23.30 wreszcie gaśnie 
ostatnie światło. A następnego dnia wszyscy są 
niewyspani. 

Tak, czy bardzo podobnie, wygląda nasz po-
wszedni dzień rodzinny. Nieważne, czy chodzi 
o przygotowanie posiłku, czy sprzątanie w miesz-
kaniu, każdy dzień składa się z małych obowiąz-
ków, trudności i przeszkód. A wśród nich zda-
rzają się też niepowodzenia: siostra nie została 
zaproszona na urodziny do swojej przyjaciółki, 
a brat siedział na ławce rezerwowych przez cały 
mecz. A gdy czasami jeszcze rozchoruje się bab-
cia, mamy prawdziwe troski. Również w rytmie 
roku kalendarzowego pojawiają się fazy szczegól-
nie trudne. Przed świętami Bożego Narodzenia 
wszyscy mają pełne ręce roboty, a okres przed 
urlopem wprawia wszystkich członków rodziny 
w prawdziwy stres. 

Są to sytuacje, które wszyscy znamy i o któ-
rych szybko zapominamy, że warto byłoby tro-
chę odpocząć i „naładować akumulatory”. Jeże-
li rodzina nie znajdzie sposobu na znalezienie 
równowagi, mogą pojawić się poważne proble-
my. Kłopoty w nauce u dzieci są bardzo częstą 
konsekwencją. Także problemy w relacjach ro-
dziców mogą być skutkiem napięcia i braku od-
poczynku. 
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Podsumowanie: Umiejętność odpoczynku uła-
twia nam pokonywanie stresu związanego z dniem 
powszednim, pozwala na znalezienie emocjonal-
nej równowagi. Wspólne przebywanie ze sobą 
wprawia nas w dobry nastrój i nie jest odbierane 
jako rutynowy obowiązek. Nawet małe ćwiczenia 
mogą okazać się pomocne. Dzięki celowym fazom 
relaksu odnawia się duch, dzieciom łatwiej przy-
chodzi nauka i sprawia im przyjemność. Właśnie 
wtedy, gdy nasze dzieci zaczynają być nerwowe 
i napięte, niespokojne – wspólny relaks może się 
szczególnie przydać. 

CZY MOJE DZIECKO POTRAFI ODPOCZYWAĆ?

Najpierw zastanówmy się wspólnie, w jaki spo-
sób i kiedy Twoje dziecko może zrelaksować się, 
kiedy jest zestresowane, nerwowe i zmęczone. 
Poniższe pytania powinny Ci pomóc w bardziej 
skutecznej obserwacji własnego dziecka. Dopie-
ro dokładne przyjrzenie się jego zachowaniom 
pozwala nam na zastanowienie się, jak można je 
wesprzeć. Nie chodzi tu więc o ocenę, o stwier-
dzenie, które zachowanie jest dobre, a które złe. 
Chodzi o to, żeby bardziej dokładnie przyjrzeć 
się swojemu dziecku.
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PRAKTYCZNY TEST
Kiedy i w jaki sposób odpoczywa moje dziecko?

1.  Moje dziecko kryje się w kącie, gdy chce 
odpocząć lub zrelaksować się

 w ciągu dnia 
	  często (2)  czasami (1)  rzadko (0)
 w ciągu tygodnia 
	  często (2)  czasami (1)  rzadko (0)

2.  Oznaką, że moje dziecko jest zrelaksowa-
ne, może być:

 równomierny oddech
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
  spokojne spojrzenie/powieki lekko przy-

mknięte 
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 luźne i nieruchome ułożenie rąk i nóg 
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 spokojny wyraz twarzy 
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)

3. Kiedy moje dziecko odpoczywa?
 po powrocie z przedszkola
	  często (2)  czasami (1)  rzadko (0)
 wieczorem przed pójściem na spoczynek
 po wyczerpujących zajęciach
	  często (2)  czasami (1)  rzadko (0)
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 w weekend 
 często (2)  czasami (1)  rzadko (0)

4. Jak moje dziecko odpoczywa?
 razem z mamą i tatą (np. przytulając się)
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 przy muzyce lub słuchając bajek 
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 po prostu leżąc lub siedząc
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 przy konkretnych ćwiczeniach
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)

5.  Wspólny odpoczynek jest bardzo ważny 
w naszej rodzinie

 w ciągu tygodnia
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)
 w weekend
	  tak (1)  nie wiem (0,5)  nie (0)

6.  My, rodzice, również dbamy o odpoczynek:
 tata 
	  często (1)  czasami (0,5)  rzadko (0)
 mama 
	  często (1)  czasami (0,5)  rzadko (0)



16 17

Czy moje dzieCko potrafi odpoCzywać?

16 17

WYNIKI

Czy należy więcej czasu poświęcić w ciągu 
dnia na odpoczynek i relaks ze swoim dzieckiem? 
Suma uzyskanych punktów pomoże Ci odpowie-
dzieć na to pytanie.

Od 17 do 26 punktów: relaks jest bardzo 
ważnym elementem Waszego rodzinnego 
życia. Ćwiczenia zaproponowane w czwar-
tym rozdziale mogą was zachęcić do wpro-
wadzenia czegoś nowego. Przyjrzyjcie się 
jeszcze raz tym pytaniom w teście, w któ-
rych nie byliście pewni odpowiedzi lub za-
znaczyliście „nie” lub „rzadko”. Być może 
warto się tym sytuacjom przyjrzeć wnikli-
wiej.

Od 9 do 16 punktów: wypoczynek jest w Wa-
szym życiu ważną sprawą, ale zdarza się, że 
zapominacie o tym, że trzeba więcej czasu 
poświęcić na relaks. Chcemy Wam pokazać, 
dlaczego to takie ważne, żeby wypocząć 
w ciągu dnia i dlaczego wystarczający re-
laks pomaga Waszemu dziecku w przekro-
czeniu progów szkoły.




