
Destresso dla dzieci 

Warsztaty wspierająco motywacyjne połączone ze wspaniałą zabawą w saunarium 

 z dużym jacuzzi! 

 

Dzieciństwo to niezwykle ważny okres w życiu, w dużej mierze determinujący bieg całego naszego życia.  

Dlatego  jeśli chcecie, żeby Wasze dzieci: 

•  nabrały odporności na choroby, 

•  nauczyły się zdrowo wypoczywać 

•  nabyły różnorodne umiejętności psychologiczne, a dzięki temu wyrosły na szczęśliwych i spełnionych dorosłych 

 

To u nas znajdziesz na to recepte 

 

 



 

NASZA PROPOZYCJA TO 

WARSZTATY WSPIERAJĄCE I MOTYWUJĄCE 

 

Na początek – o saunie słów kilka… 

 

Kąpiele saunowe znane są od ponad 2000 lat. W krajach skandynawskich ponad 90% gospodarstw domowych 
wyposażonych jest w saunę, z której korzystają całe rodziny, łącznie z dziećmi. Nasze saunarium zaprasza do siebie dzieci 
pod opieką rodziców lub opiekunów. Jako pierwsi wychodzimy z ofertą skierowaną bezpośrednio dla dzieci. Obalamy mit, 
że sauna jest tylko dla dorosłych! 

Czemu wspieramy i motywujemy. Czy to tak ważne dla rozwoju młodego człowieka? 

Rozwój technologii postępuje w tempie, za którym człowiekowi trudno nadążyć. Nasze dzieci wyrastają w środowisku 
zupełnie innym niż to, które pamiętamy z naszego dzieciństwa. Poza oczywistymi zaletami, postęp cywilizacyjny skutkuje 
wyraźnym osłabieniem i zubożeniem relacji międzyludzkich. Jego efektem jest też częste poczucie zagubienia i 
osamotnienia, którego doświadczają najmłodsi. Dzieciaki narażone są również na duży stres, z którym nie potrafią sobie 
poradzić, nie znając technik i sposobów jego rozładowania. Nierzadko  mają niskie poczucie własnej wartości i problemy z 
rozwiązywaniem konfliktów. Skutkować to może zachowaniami ryzykownymi, np. uzależnieniami (telefon, komputer). 
Nasze warsztaty stawiają na spontaniczną aktywność każdego członka grupy. Uczymy przez poznawanie, przeżywanie i 



uświadamianie. Tworząc bezpieczną przestrzeń zapewniamy uczestnikom optymalne warunki do pracy nad własnymi 
doświadczeniami i opawiadania o dokonanych odkryciach. 

 

Tematyka warsztatów dla  dzieci młodszych 

Zajęcia trwają 1 lub 2 godziny lekcyjne. Podczas nich przeprowadzamy ćwiczenia indywidualne i grupowe, przy 
wykorzystaniu techniki wizualizacji, projekcji, bajkoterapii, technik relaksacyjnych i innych. 

 

 

DO WYBORU 

 

1. Dzieciaki destresiaki czyli co to jest stres i jak sobie z nim radzić. 

Zapoznanie dzieci z pojęciem stresu. Czy stres zawsze jest zły? Postaramy się nauczyć dzieci rozróżniania pozytywnych i negatywnych 
skutków stresu, wytłumaczymy jak radzić sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach. Potrenujemy sposoby radzenia 
sobie ze stresem. Trening relaksacyjny będzie zwieńczeniem zajęć. 

2. Budowanie pozytywnej samooceny, pokonaj swoją nieśmiałość 

Poznanie siebie, swoich mocnych stron, swojej roli w grupie. Jak kształtować pozytywną samoocenę ? Na zajęciach pokażemy dzieciom 
przyczyny i objawy nieśmiałości. Zaaranżujemy sytuacje, dzięki którym dzieci dowiedzą się jak radzić sobie z nieśmiałością i jak 
wzmacniać pewność siebie. 



 

3. Jak radzić sobie z agresją?  Sytuacje trudne, trening umiejętności społecznych. 

Kształtowanie w dzieciach umiejętności odczytywania cudzych emocji oraz nauka wyrażania swoich uczuć w sposób nie raniący innych. 
Na zajęciach przeprowadzamy ćwiczenia doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i metody rozwiązywania konfliktów. Asertywność, 
czyli wyrażanie swojego zdania w sposób  nie sprawiający innym przykrości, jest zaletą! 

 

   4. Trudne emocje u dzieci. 

Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, strach, gniew.  Gry i zabawy pozwalające dzieciom 
rozpoznawać i nazywać swoje emocje, oraz radzić sobie z nimi. 

 

5. Tolerancja i akceptacja w grupie. 

Celem zajęć jest rozwijanie tolerancji i zrozumienia dla innych ludzi, szczególnie kolegów z grupy, rozwijanie empatii, komunikacji bez 
agresji oraz wypracowanie zasad zapewniających przyjazną atmosferę i utrwalanie więzi. 

 

6. Przyjaźń i zaufanie – cenne wartości. 

Celem zajęć jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie oraz budowanie więzi pomiędzy dziećmi. Ćwiczenia i zabawy 
doskonalą umiejętność słuchania i uświadamiają dzieciom, jak dużą rolę w bliskich relacjach odgrywa zaufanie. 

 



 

Część druga 
Relaksujące zajęcia i zabawa w saunarium, jacuzzi i ogrodzie. Jest to impreza zamknięta, tylko dla dzieci i ich opiekunów. 

W programie, w saunie fińskiej o obniżonej temperaturze odbędzie się  seans  na żywo przygotowany specjalnie dla naszych gości (cyrk lub inny 
spektal dla młodzieży) w saunie parowej zaś seans niespodzianka. 

W przerwach między seansami zaproponujemy szkolenie z machania ręcznikiem na saunamistrza juniora (a to lepsze niż bitwa na poduszki). 

Gwarantujemy przy tym super zabawę. 

Wszystkim zostaną przedstawione zasady poprawnego saunowania i zaprosimy naszych gości do jacuzzi. 

Ze względu na obowiązujące zasady poprawnego saunowania zalecamy zabrać większą ilość bawełnianych ręczników. Do dyspozycji będzie 
woda w nieograniczonej ilości. Zaserwujemy też owoce, a w barku będzie można nabyć soki owocowe i różne przekąski. 

PROPONOWANY PROGRAM: 
8:45-9:30 
Przybycie gości, czas na przebranie się 
9:30-10:15 
Oficjalne przywitanie, przedstawienie zasad poprawnego saunowania, oprowadzenie po obiekcie i zaprezentowanie saun 
10:15-10:30 
Seans w saunie fińskiej, potem kąpiel pod prysznicem 
10:30-10:45 
Zaprosimy wszystkich do kąpieli w jacuzzi 
10:45-11:15 
Seans niespodzianka w saunie parowej, paćkanie błotkiem (nacieranie się glinkami) 
polewanie rozgrzanych stóp zimną wodą, nacieranie lodem (dla chętnych) 
Dzieci podzielimy na grupy, w saunie błotnej - glinki, w saunie pomarańczowej - lodowe atrakcje. 



11:15-11:45 po prysznicach szkolenie na saunamistrza czyli szaleństwa z ręcznikiem( w ogrodzie bądź w saunarium). 
11:45-12:15 Suszenie i przebieranie, aby do 12:30 móc opuścić obiekt. 
Podczas pobytu w destresso dzieci będą miały do dyspozycji basen zewnętrzny, leżaki do opalania oraz cały ogród do 
zabawy. Posiadamy również piłki do różnych konkursów. 

ZALETY SAUNOWANIA 

Warto wiedzieć, że przebywanie w saunie wpływa bardzo korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, zwiększa się objętość i pojemność serca, 
rozszerzają się naczynia krwionośne, zmniejsza się ciśnienie tętnicze, a zwiększa żylne. Wysoka temperatura prowadzi do wzmożonego 
ukrwienia mięśni szkieletowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich wydolności oraz przyspieszenie usuwania z mięśni kwaśnych 
metabolitów przemiany materii. Skraca się również okres zmęczenia i zwiększa wydolność całego organizmu. Podczas zabiegu zmniejsza się 
napięcie mięśni gładkich oskrzeli, co wpływa na zmniejszenie oporów oddechowych, zwiększeniu ulega jednocześnie pojemność życiowa i 
minutowa płuc. Wspomaga usuwanie toksyn z organizmu i relaksuje po ciężkim dniu. 

Kąpiel w saunie uważana jest za znakomitą profilaktykę w walce z  
przeziębieniami. 

Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem jest niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, krążenia oraz  nadciśnienie i 
padaczka. 

 
 
                                                                            

 

 

Łódź, Pabianicka 3 Kontakt: 534-534-100 

Zapraszamy na Facebook i na stronę www.destresso.pl 

 

KOSZT ZAJĘĆ DLA DZIECI TO 35 ZŁOTYCH 



 DLA  GRUP POWYŻEJ 20 OSOB 30 ZŁOTYCH 

 DLA OPIEKUNÓW WSTĘP BEZPŁATYNY 


