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Pedagógus neve: Kecskés Istvánné 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 5. 

Téma: Relaxáció a hatékony tanulás érdekében 

Dátum: 2021.01.11 

 

Vannak olyan tevékenységek melynél nem figyelemmegosztásra hanem fókuszálásra van 

szükséged. Ha a tanulást lazítással kezded, ki tudsz egy mesterséges motivációt mely utána 

természetes motivációvá alakulhat. A zene erre tökéletesen jó. A tanulás ezáltal pozitív 

érzelemmel párosul. Kezdesz magadra figyelni és elszakadsz a külvilágtól. Egyre jobban 

elsajátítod a tananyagot. Minél többet tudsz annál könnyebben tanulsz. A relaxáció 

megakadályozza a felejtést.  Ezáltal a hosszú távú memóriád fejlődik. 

Lazítási gyakorlat menete 

-Feküdj le kényelmesen. A lábfejed, térded kicsit kifelé fordul. Enyhén hajtsd be könyököd. 

Ujjaid lazák. 

-Szorítsd ökölbe jobb kezed, majd lazítsd el. Lélegezz mélyen, nyugodtan. Most szorítsd ökölbe 

bal kezed. lazítsd el. Szorítsd ökölbe mindkettőt. Lazítsd el. Lazítsd el állkapcsodat, fogaid ne 

érjenek össze. 

 -Szorítsd ökölbe kezeid úgy, hogy kicsit behajlítod a könyököd. Felsőkar megfeszül. Lazíts. 

Ismételd meg. Lélegezz mélyen, nyugodtan. Szorítsd megint, és nyomd a karjaid erősen a 

talajhoz.  

-Lélegezz mélyen, nyugodtan. Ejtsd le állkapcsodat.  Lazítsd el homlokod. Még egyszer feszítsd 

meg karjaid, nyomd a talajhoz. A felsőtested nem feszes. Lazíts és figyelj arra, hogy szem körüli 

izmaid és homlokod, állkapcsod is ellazulnak.  

-Szorítsd a talajhoz a vállaid. Lazíts. Húzd előre vállaidat. Lazíts. 

-Húzd fel a lábfejed magad felé. Lazíts. Feszítsd meg lábujjaid, mintha egy ceruzát akarnál 

felvenni. Lazíts. 

-Szorítsd lábszáradat és alkarodat a talajhoz és emeld fel csípődet. Vissza. Lazíts. 

-Nyomd erősen fejedet bal válladra, majd a jobb válladra. Erősen. Figyelj állkapcsodra, 

homlokodra. Lazák. Szorítsd fejed mellkasodra. Lazíts.  

-Lazítsd el vállaid, karjaid, kezeid, ujjaid. Érezd, ahogy minden egyes lélegzet vételnél lazábbak 

és lazábbak. Fókuszálj lábaidra, lábfejedre, lábujjaidra.Lazíts. 
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- Harapd össze fogaid. Lazíts. Szorítsd össze ajkaid, majd húzd szét szájad sarkait amennyire 

csak tudod. Lazíts. Húzd fel szemöldököd, feszítsd meg homlokod. Vond össze szemöldököd. 

Szemed csukva. Szemgolyóid gördítsd balra. Lazíts. Szemgolyóid görgesd jobbra. Lazíts. 

Nyomd nyelved a szájpadlásodra. Lazíts.  

Befejező gyakorlatok 

1.Mozgasd meg kezeid.  

2.Mozgasd meg karjaid. 

3.Mozgasd meg tested.  

4.Nyisd ki szemed.  

5.Lassan ülj fel.  

Remélem kellemesen relaxálódtatok! 

https://karrierkod.hu/blog/2021.01.09 

Kikapcsolódásképpen küldök Nektek különböző linkeket. Jó szórakozást Kívánok!! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1376 2021.01.09 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1343 2010.01.09 

https://fejtsdmegmost.com/5-fincsi-sutemeny-akasztofa-jatek/ 2021.01.09 

https://fejtsdmegmost.com/5-ismert-magyar-szinesz-akasztofa-jatek/ 2021.01.09 

https://fejtsdmegmost.com/itt-kek-keresztrejtveny-megy-segitseg-nelkul/ 2021.01.09 

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/moka/313551-a-boldogs%C3%A1g-%C3%A9rzelmei  

https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/filmek/157622-h2o-elegend%C5%91-egy-

csepp2021.01.09 

 

 

  

 

 

https://karrierkod.hu/blog/2021.01.09
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1376
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1343
https://fejtsdmegmost.com/5-fincsi-sutemeny-akasztofa-jatek/
https://fejtsdmegmost.com/5-ismert-magyar-szinesz-akasztofa-jatek/
https://fejtsdmegmost.com/itt-kek-keresztrejtveny-megy-segitseg-nelkul/
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/moka/313551-a-boldogs%C3%A1g-%C3%A9rzelmei
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/filmek/157622-h2o-elegend%C5%91-egy-csepp
https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/filmek/157622-h2o-elegend%C5%91-egy-csepp

