
Ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące oczu. 

     W czasie epidemii nasze dzieci uczą się zdalnie. Taka organizacja nauki wymaga pracy 

z komputerem trwającej czasem kilka godzin dziennie w zależności od wieku dziecka 

Dodatkowo ograniczenia w kontaktach społecznych wynikające z kwarantanny powodują, że 

nasze pociechy niejednokrotnie na relaks i odpoczynek wybierają także obcowanie 

z komputerem, smartfonem, tabletem lub telewizorem. Powszechnie wiadomo, że 

nadmierne korzystanie z urządzeń multimedialnych ma negatywny wpływ na rozwój fizyczny 

i psychiczny dzieci. Wśród konsekwencji zdrowotnych (fizycznych, psychicznych) specjaliści 

zwracają uwagę na pogorszenie ostrości wzroku i pogłębienie się wad wzroku dzieci. 

    W trakcie obcowania z komputerem, smartfonem wzrok dziecka skupiony jest na ekranie 

urządzenia przez długi czas, w stałej odległości, niemal bez poruszania oczami, a jest to dla 

oczu bardzo trudne i obciążające. Nasze oczy ewolucyjnie przystosowane są do patrzenia w 

ruchu, na różne odległości, do widzenia przestrzennego, obserwowania obiektów stabilnych 

i tych, które się poruszają. Oczy potrzebują nie tylko zmieniać wielkość obszaru, który 

obserwujemy- skupiając się na detalu, ale często widzą szeroko, całe otoczenie jednocześnie. 

Takie szerokie patrzenie w kontakcie z urządzeniami multimedialnymi nie jest możliwe. 

      Dlatego bardzo ważna jest higiena i relaksacja wzroku w trakcie korzystania 

z dobrodziejstw mas mediów aby nasz najważniejszy zmysł, dzięki któremu zdobywamy 85- 

90% informacji pochodzących z otaczającego nas świata jak najdłużej funkcjonował 

sprawnie, a także po to aby nie pogłębiały się wady wzroku naszych dzieci. Ważne jest aby 

nasze dziecko w trakcie pracy i nauki z komputerem (i nie tylko w trakcie pracy i nauki) 

wdrażać do robienia krótkich przerw, w trakcie których wykona kilka ćwiczeń relaksujących 

i energetyzujących wzrok, nie wymagających specjalnego wysiłku i trudu. To nic nie kosztuje, 

a wymaga tylko wiedzy i trochę samodyscypliny. 
 

    Ćwiczenia relaksacyjne likwidują napięcie w okolicy oczu i mięśni ocznych, 

wprawiają ośrodek widzenia w mózgu w stan spokoju i odpoczynku, pobudzają wydzielanie 
łez niezbędnych do nawilżenia oka, usprawniają motorykę oczu. Oto kilka z takich ćwiczeń 
wartych do stosowania przez dzieci i młodzież (również dla dorosłych) obcujących długi czas 
z urządzeniami multimedialnymi. 

1. Zamykanie lub zasłanianie wzroku pozwala oczom przez chwilę nie pracować 
i odpocząć. Zamykamy oczy i i zasłaniamy je dłońmi- wyobrażając sobie, że jest noc, 
oczy odpoczywają przez kilka sekund. Odkrywamy i otwieramy oczy, wyobrażamy 
sobie jakbyśmy się budzili, a wysoko na niebie świeci słońce. Ogrzewamy dłonie 
pocierając je o siebie, zamykamy oczy i ogrzewamy oczy ciepłymi dłońmi, czujemy jak 
nasze oczy odpoczywają. Odkrywamy oczy, spoglądamy w dal i obserwujemy 
otoczenie. 

2. Naświetlanie, na słońcu lub przed żarówką jest nieocenionym sposobem 
rozluźnienia i energetyzacji oczu, umożliwia pozyskiwanie nowej jakości pracy oczu. 
Robimy oczom słoneczną kąpiel. Zamykamy oczy i obracamy twarz w kierunku słońca. 
Zauważamy jak nam jest ciepło, miło, czujemy jak nasze oczy ogrzewają się, stają się 
coraz cieplejsze, miękkie i rozluźnione – powoli odwracamy się od słońca i otwieramy 
oczy. Słońce chce poznać całą naszą twarz, znowu zamykamy oczy, kręcimy głową w 
różne strony – czujemy jak promienie słońca witają się z naszym nosem, czołem, 
brodą, policzkami, cała twarz „kąpie się w słońcu”, zwracamy uwagę jak jest nam 



ciepło, miło i przyjemnie. Odwracamy się w druga stronę, otwieramy oczy 
i popatrzymy w dal. 

3. Mruganie pozwala nawilżyć oko i zapobiega przesuszeniu gałki ocznej. Wyobraźmy 
sobie, że jesteśmy fotografem. Jeżeli fotograf mrugnie dwa razy to znaczy, że zdjęcie 
jest zrobione. Spacerujemy wzrokiem po otaczającej nas przestrzeni i robimy zdjęcia 
tym rzeczom, które nam się podobają, wzbudzają nasze zainteresowanie, są w takim 
samym kolorze. 

4. Ćwiczenia na motorykę oczu są niezbędne do prawidłowego widzenia. Dynamiczne 
ruchy oczu poprawiają spostrzegawczość i pole widzenia. Wybieramy się na 
wycieczkę, podczas której będziemy wędrować głównie wzrokiem. Oczy „zwiedzają”, 
otaczającą nas przyrodę. Patrzymy na niebo, na ziemię, na chmurę, na trawę, na 
drzewa, na pień drzewa, na czubek drzewa. Oczy zwiedzają kształty znajdujących 
wokół przedmiotów. Wybieramy sobie przedmioty z otaczającego nas otoczenia 
i wodzimy wzrokiem po obwodzie ich kształtów. 

     Wymienione wyżej ćwiczenia, wykonywane kila razy dziennie mogą przynieść wiele 
korzyści i widoczną ulgę zmęczonym i przeciążonym oczom. Warto pomóc dziecku 
wypracować dobre nawyki, początkowo ćwicząc razem z nim- choćby po 5 minut dziennie.          
Okuliści podkreślają, że ćwiczenia stanowią ważny element profilaktyki w zakresie wzroku, 
a regularne treningi oczu pomagają powstrzymać postępowanie wad wzroku, zahamować 
rozwój chorób oczu, a także łagodzić nieprzyjemne konsekwencje nadmiernego korzystania 
z ekranu. 
 
Opracowanie ćwiczeń na podstawie „Stymulacja wzroku dzieci” Instytut treningu i terapii 
widzenia: Janina Widera- pedagog, tyflopedagog PPP-P Olesno. 
 


