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Bemelegítő gyakorlat: Relaxáció 
Ez a gyakorlat számos Műveltség és szövegértés tanári segédlethez szolgálhat kiváló  bevezető gyakorlatként 
 
Cél: Kerüljenek kapcsolatba a gyerekek természettel, lazítsanak, elmélkedjenek… 
 
Menjünk ki az osztállyal a természetbe. Kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzenek körül és keressenek maguknak egy fát, vagy 
bokrot amelyikhez szívesen kapcsolódnának. Ha viszünk néhány ülőpárnát, akkor 
mindenki le is ülhet az általa választott növény közelében. 
 
A gyerekek kapnak néhány percet, hogy részletesen megfigyeljék a választott 
növényüket, miközben a tanár segíti őket az ellazulásban és lelassulásban. 
Használhatjuk például a következő szavakat: 

• “Lassan lélegezz be az orrodon keresztül és fújd ki a levegőt a szádon. Figyeld 
meg, ahogy a tüdőd és a mellkasod kitágul, majd összeszűkül. Amikor befelé 
szívod a levegőt, figyeld meg, hogy milyen részleteket látsz magad körül. Ágak, 
gyökerek, szirmok, levelek, vagy rügyek… engedd a levegőt áramolni… a 
levegő megtölti a tüdődet ahogyan nézed a színeket, a formákat, a növényed 
mozduló vagy mozdulatlan részeit… Most hunyd le a szemed, lélegezz 
könnyedén és képzeld magad elé a növényedet és érezd, ahogyan létrejön 
közöttetek a kapcsolat” 

 
Kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy egy növényhez való kapcsolódás milyen jóleső érzést tud okozni: 

• Kapcsolódás – a természethez és egymáshoz 
• Ébernek, ugyanakkor csendesnek lenni – a természetben, természetesen.  
• Rácsodálkozás – a természeti környezet részletgazdagságára, egymásra, és a saját fejlődésünkre  
• Tanulás – a természetről és egymásról  

 
Továbbiak: 
Keressünk az interneten gyerekek és fiatalok számára kifejlesztett vezetett meditációt 
 
 

 
Kellékek: 
• Egy kinti tér, ahol növények és fák 

vannak.  
• Ülőpárnák, vagy bármi, ami erre a 

célra megfelel.  
 

Sikerkritériumok: 
ü Tudom, hogyan tudok megnyugodni, 

egy helyben maradni és 
összpontosítani, miközben 
megfigyelem magam körül a 
természetet.  

ü El tudom mondani, hogy mit hallok,  
látok, és érzek, miközben  
nyugalomban és csendben ülök  
odakint.  
 
 
A Magyar Relaxációs és 
Szimbólumterápiás Egyesület 
honlapján megtalálható többek közt 
a témában tartott pedagógusképzés 
a „Diákrelax”. Ezek a képzések időről 
időre elérhetők az egyesület 
szervezésében.  

 

Magyar Relaxációs és 
Szimbólumterápiás 


