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RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO DĚTI  

JANA DRABEROVÁ  

OBECNĚ O RELAXACI A PROČ JI S  DĚTMI TRÉNOVAT  

Psychologické výzkumy poslední doby poukazují na významný pozitivní vliv pravidelného 

praktikování relaxačních cvičení jak na fyzické, tak na duševní zdraví dětí i dospělých.  Jejich 

velkým přínosem je, že nám pomáhají zmírňovat negativní dopady stresu. Prováděním 

relaxačních cvičení se zároveň učíme cíleně zaměřovat pozornost určitým směrem. Tím 

zlepšujeme naši schopnost soustředit se, kterou v dnešní přepodnětované době často 

postrádáme.  

 Výhody relaxačních technik: nejsou nijak složité, snadno je dětem vysvětlíte, nezaberou 

příliš času, většinu z nich můžete dělat kdykoli a kdekoli a můžou být i docela zábavné. 

 Nečekejte okamžitý efekt. Pro některé děti může být cvičení nezvyklé a budou potřebovat 

trochu času, aby se s ním seznámily a zvykly si na něj.  

 Pravidelnost je základ. Pravidelným opakováním půjde dětem relaxace lépe a vydrží u ní 

delší dobu.  

 Váš klid je pro vaše děti k nezaplacení! Chcete-li děti podpořit a udělat zároveň i něco pro 

sebe, trénujte spolu s nimi. Nebo to zkuste i sami. Večer před spaním, při cestě 

tramvají, kdykoli to půjde. 

Relaxačních technik existuje celá řada. Liší se především tím, na co zaměříme svoji pozornost. 

Každému vyhovuje něco jiného, proto je dobré vyzkoušet technik víc a vybrat si tu svou. Někdy 

se také hodí techniky střídat.  

 

IMAGINACE ANEB PŘEDSTAV SI…  

S imaginací neboli představivostí pracujeme běžně při čtení knížek či poslechu audioknih. Podněcují 

naši fantazii a my si děj dokreslujeme vlastními představami. Děláme to bezděčně, nemusíme o tom 

nijak přemýšlet nebo se o to snažit. V případě relaxačních technik se ale cíleně zaměřujeme na to, aby 

navozená představa vedla ke zklidnění a uvolnění.  

 Zaujměte pohodlnou pozici. Požádejte děti, aby se hezky usadili nebo položili, zavřely oči 

a následovaly vaše instrukce.  

 Prostředí ušijte na míru vašim dětem, použijte takové, které mají rády. Provázejte je 

představou, která bude klidně laděná a příjemná. 

 Zapojte smysly. Aby se děti do představy co nejlépe vžily, je dobré zapojit jednotlivé smysly. 

Můžete se třeba společně vydat do lesa, vnímat vůní jehličí, všímat si, jak vám pod 

nohama křupou větvičky, utrhnout borůvku, dát si ji do pusy a představit si její chuť. Ta 

je ale sladká! Z dálky se ozývá houkání sovy a támhle na mýtince je koloušek. Až k němu 

přijdete blíž, nechá se i pohladit. Jak příjemná je srst na dotek… 
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RELAXACE ZAMĚŘENÁ NA DECH  

Jednou z nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších relaxačních technik je práce s dechem. 

Zaměřením pozornosti na dech nevnímáme tolik naše myšlenky, přestáváme si všímat rušivých 

vjemů z okolí, dostáváme se do kontaktu se svým tělem tady a teď.  

 

 Pozorujte dech. Poproste děti, ať si lehnou na záda a jednu ruku si položí na břicho, 

zhluboka se nadechnou a pozorují, jak se jejich břicho postupně zvětšuje a ruka 

stoupá nahoru a pak s výdechem pomalu klesá dolů. U malých dětí může dobře 

posloužit plyšový kamarád, kterého si položí na bříško místo ruky a sledují jeho pohyb. 

Pro starší děti může být naopak zajímavé, položit si ještě druhou ruku na hrudník a 

vnímat kromě pohybů břicha i to, jak se hruď s nádechem rozpíná a s výdechem 

stahuje. Z počátku postačí vyzkoušet jen pár hlubokých nádechů a výdechů.  

 Vnímejte rozdíly. Až si děti na tento typ cvičení zvyknou, můžete zůstat s dechem o něco 

déle a zkusit pozorovat rozdíl mezi hlubokým dýcháním a tím, jak to vypadá, když 

dýcháme přirozeně. Pohyb rukou už pravděpodobně nebude tak nápadný, možná 

bude těžké ho vůbec zaznamenat.  

 Nenechte se odradit. Pro někoho je vnímání vlastního dechu snadné, lepší je ale počítat 

s tím, že se jedná o dovednost, kterou je potřeba trénovat. Pokud by to bylo z počátku 

dokonce nepříjemné, nenechte se odradit a postupujte po malých krůčcích. Zkuste 

třeba sledovat jen dva nádechy a příště tři…  

 

Už samotné pozorování dechu působí relaxačně. Uvolnění těla můžeme ale ještě podpořit tím, 

že prodloužíme náš výdech. To se může hodit, když děti během dne potká nějaká nepříjemná 

situace. Když jsme rozrušení, je celé naše tělo aktivizované, což se projevuje i na našem dechu. 

Dýcháme z pravidla mělce a rychle. Tím, že náš výdech cíleně prodloužíme, dáváme tělu 

informaci, že se nám nic zlého neděje a můžeme si dovolit uvolnit se. Jak na to? 

 

 Počítejte doby. Nádech na 4 doby a výdech na 6. Tempo počítání přizpůsobte dětem tak, 

aby pro ně bylo pohodlné.  

 Slabikujte. Variantou bez počítání je doprovázet dýchání pomalu pronášenými slovy: „na-

de-chu-ješ   a-teď-vy-de-chu-ješ“. Děti dýchají podle vašich instrukcí. 

  Zahrajte si na hada. Velmi jednoduché cvičení, atraktivní pro malé děti. Přirozený nádech 

vystřídá výdech doprovázený syčením. Syčte tak dlouho, jak jen to půjde. Pokud děti 

ještě neumí vyslovit hlásku „s“, můžete nahradit například některou ze samohlásek.  

 Opakujte. Prodloužený výdech opakujte několikrát po sobě, dokud děti nepocítí úlevu. 
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VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA  

Své tělo často posloucháme až ve chvíli, kdy se ozývá velmi hlasitě. Máme pořádný hlad, bolí 

nás záda nebo jsme nemocní… Pokud se však cíleně učíme tělo vnímat, dokážeme zachytit 

jeho signály dříve, než zesílí. Díky tomu jsme pak schopni se o sebe lépe starat a poskytovat 

tělu to, co potřebuje, včas. 

Podstatou cvičení je vést děti tak, aby se soustředily na jednotlivé části svého těla.  

 

 Zaujměte pohodlnou pozici. Poproste děti nejprve, ať se pohodlně usadí, nebo si lehnou 

na záda, s rukama volně položenýma podél trupu.   

 Zaměřte se na kontakt s podložkou.  Veďte děti k tomu, aby si uvědomily, které části jejich 

těla se dotýkají podložky. Budou to zřejmě nohy, hýždě, hlava… 

 Projděte celé tělo. Začněte od nohou a postupujte směrem vzhůru až k hlavě, nebo zvolte 

opačný směr od hlavy k chodidlům. Dobré je zachovat návaznost a neskákat z místa 

na místo, aby se dětem lépe udržovala pozornost. Instrukce přizpůsobte věku dětí. U 

těch mladších úplně postačí, když začnete chodidly, zaměříte se na nohy, záda, bříško 

a hrudník, ruce, krk a hlavu. U starších dětí se nebojte jít postupně do větších detailů. 

Prozkoumejte i prsty na nohou, kolena, ramena, bradu, oči, čelo…  

 Instrukce přizpůsobte věku. S menšími dětmi se můžete například vydat jednotlivé části 

těla pozdravit. Nebo se můžete stát malým trpaslíčkem, který má v ruce svítilnu a při 

procházení tělem jeho části prosvětluje. Někomu také vyhovuje představa 

průzračného potůčku, který protéká tělem a očišťuje ho.  

 Podpora v nepohodě. Při putování tělem se můžete zastavit i u místa, které je aktuálně 

bolavé nebo nemocné. Popřejte mu, aby se brzy uzdravilo a představte si, jak nemoc 

tělo opouští, jak se místo hojí. Když své tělo při uzdravování podporujeme, 

přestáváme bolesti či nemoci odporovat. Díky tomu se zmírňuje i napětí s odporem 

spojené. Můžeme se více uvolnit a tím jít procesu hojení naproti. 

 Dynamická verze. Pokud by pro někoho bylo soustředění na tělo příliš obtížné, můžete 

zkusit o něco dynamičtější variantu. Spočívá v tom, že v jednotlivých částech těla 

vytvoříme nejprve napětí, které následně uvolňujeme. Co nejvíc napneme nohy, chvíli 

držíme, a potom napětí s dlouhým výdechem povolujeme. Všímejte si, jaké to je, když 

jsou nohy uvolněné. Jako by patřily hadrovému panáčkovi. Od nohou se přesuňte 

k hýždím. Co nejvíc je zatněte, chvíli držte, a pak s dlouhým výdechem uvolněte. 

Obdobně postupujte s dalšími částmi těla. Zatáhněte břicho, vypněte hrudník, 

zatněte pěsti, napněte ruce, stiskněte pevně zuby, zavřete co nejvíc oči, nakrabaťte 

čelo… Na závěr si uvědomte, jaké to je, když je celé tělo uvolněné.  
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VYUŽITÍ  SMYSLŮ  

Jako nástroj relaxace můžeme použít také naše smysly. Když totiž přivedeme pozornost 

k tomu, co právě teď vidíme, slyšíme a cítíme, nemáme už prostor myslet na nic jiného. 

Vyzkoušejte následující cvičení: 

 

 Zrak. Poproste děti, aby zaujaly pohodlnou pozici v sedě nebo v leže. Pak se jich zeptejte, 

co teď z místa, kde právě jsou, vidí. Skříň, rozsvícenou lampičku, peřinu... Menší děti 

budou zřejmě potřebovat vaši podporu, ty starší nechte odpovídat samostatně. 

Mohou se také zaměřit na detaily. Všimněte si třeba, že kromě toho, že vidíte rostlinu 

jako celek, vidíte i jednotlivé listy, stonky, barevné květy a možná i další části.  

 Hmat. Až děti své odpovědi vyčerpají, přesuňte se ke hmatu. Otázky na hmat bývají 

obtížněji uchopitelné, proto je lepší děti vést. Cítíš, jak se tvých rukou dotýká peřina? 

Všimni si, jak se tvoje nohy dotýkají postele, hlava leží na polštáři... Při vymýšlení 

otázek se inspirujte aktuálním prostředím. A můžete i nějaký vjem přidat. Třeba 

pohlazení.  

 Čich. Uznáte-li za vhodné, zaměřte se i na čich. Vnímejte, zda je tu nějaká vůně, kterou 

můžete zachytit. Možná cítíte čerstvě vyprané peřiny, šampón, krém na ruce či vůni 

jídla linoucí se z kuchyně. 

 Sluch. Na závěr nechte děti zavřít oči a směřujte jejich pozornost ke zvukům. Co právě teď 

slyšíš? Vnímáš nějaké zvuky? Abychom mohli zvuky zachytit, musíme se úplně ztišit a 

pořádně poslouchat. Někdy se nám může zdát, že je v místnosti úplné ticho. Zkuste 

se ale zaposlouchat ještě pozorněji. Není tu přeci jen nějaký velmi tichý zvuk? Možná 

uslyšíte tikot hodin, šumění větru za oknem nebo dokonce vlastní dech. A kdyby se 

přece jenom nic neozývalo, poslouchejte chvíli, jak zní úplné ticho. U vnímání zvuků 

se většinou děti zklidní nejvíce.  

 

Čím častěji budete zaměřování na smysly opakovat, tím méně vaší podpory budou děti 

potřebovat. Ty starší už vám třeba ani nebudou odpovídat a nechají se pouze vést vašimi 

instrukcemi. U dětí, které už si na cvičení zvykly, může být také velmi zajímavé, vyzkoušet ho i 

v jiném prostředí. Například venku v přírodě, kde budou vjemy zase úplně jiné než doma 

v pokojíčku. 
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