
               ТЕХНІКИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 

 

Дихання животом. Вдихаємо повітря через ніс, пропускаємо його під 

діафрагмою в живіт, затримуємо повітря, видихаємо через 2-3 секунди, і 

плавне, повільне дихання через рот в міру випорожнення легень. 

 

Заземлення. Знайти хвилину і подивитися довкола, щоб залишитися в 

безпосередній реальності та відчути землю під ногами (можна також 

напружити ступні, щоб відчути себе «ніби ми вросли» в землю). 

 

Сканування тіла та сенсомоторне маркування. Усвідомити свої тілесні 

відчуття і назвати їх (наприклад: напружений, зажатий, розслаблений тощо). 

 

М’язова релаксація. Інколи тіло в стресовому стані завмирає, потрібно 

напружувати, а потім розслабляти м’язи. Напруження м’язів після 

розслаблення буде зменшуватися, в порівнянні з тим, з якого починали. 

 

Заземлення під час стресу «5-4-3-2-1» 
За допомогою органів чуття ми можемо впоратися з тривогою, відчути себе 

«тут і зараз», зосередившись на своєму тілі, спочатку робимо від 10 до 20 

якомога глибоких вдихів, затримуємо повітря на кілька секунд, далі повільно 

видихаємо за допомогою зору знаходимо 5 речей які можемо побачити 

навколо нас, роздивляючись які, отримуємо задоволення (квіти, сонечко, 

рідні, чашка тощо); навколо нас є речі: чашка, телефон, яблуко, книжка тощо; 

беручи по черзі 

4 речі, відчуваємо їх у руках та проговорюємо вголос те, що відчуваємо 

(наприклад: чашка – тепла, прозора, кругла, гладенька), також можуть бути 

домашні улюбленці; 

намагаємося почути 3 звуки, на які ми раніше не звертали увагу (власне 

дихання, муркотіння котика, розмови дітей в іншій кімнаті тощо); 

за допомогою нюху намагаємося відчути приємний 2 запахи: кави, 

ароматного чаю, повітря тощо; 

відчути себе «тут і зараз» допоможе також проговорювання вголос відчуттів 

1 смаку (кислий, соковите, свіжа),н коли спробуємо просто воду, продукт 

(лимон, яблуко, хліб...). 

 

Техніка Дихальні практики для зняття стресу та панічних атак 
Сісти зручно біля стіни, витягнути спину. Скласти руки на «сонячному 

сплетінні» та опустити до них голову. 

Дихати подихом квадрата: 

вдих на 4 сек.; 

затримка дихання на вдиху на 4 сек.; 

видих на 4 сек.; 

затримка дихання на видиху на 4 сек. 

 



Вправа «Вдих – видих» 

Сядьте зручно. Максимально розслабтесь. 

Зробіть глибокий вдих і короткий видих. Повторіть декілька раз. 

Прислухайтесь до своїх відчуттів. 

Зробіть короткий вдих і глибокий видих. Повторіть декілька раз. 

Прислухайтесь до своїх відчуттів. 

Порівняйте свої відчуття після першого і другого типів дихання. 

Як ви себе відчуваєте після виконання вправи? Чи відчули ви відмінність 

між різними типами дихання? 

 

Вправа «Повне дихання» 
Для виконання повного дихання потрібно сісти, випрямити спину, 

розслабитися. Видихніть, вдихніть і починайте розслабляти м’язи живота. Це 

призводить до наповнення легенів повітрям. Але на цьому вдих не 

закінчується. 

Продовжуйте активно вдихати повітря, поки не наповните грудну клітину (ви 

відчуєте, як вона збільшується в розмірах). На мить затримайте дихальний 

цикл, а потім починайте повільно випускати повітря. У міру вивітрювання 

повітря розслабляйте грудну клітину, втягуйте в себе живіт, буквально 

видавлюючи залишки повітря. Видих можна супроводжувати звуком «хм-м-

м». 

 

Вправа «Африканські танці» 
Встаємо, згадуємо картинки з документальних фільмів про африканські 

племена, які танцюють навколо вогнища, та почергово вдавлюємо ноги в 

землю, згинаючи в коліні. Це не має бути красиво. Можна навіть не 

підіймати стопи, а просто переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу 

(мінімум 1 хвилину). 

 

Вправа «Запах квітів» 
Запропонуйте дитині уявити, як вона відчуває запах квітки, глибоко 

вдихаючи через ніс і видихаючи через рот. Також можна подумки уявити 

собі квітку. 

 

Вправа «Маленький зайчик» 
Мов зайчик, який стрибає у саду, та нюхає все довкола, запропонуйте 

дитині зробити три швидкі вдихи через ніс і один довгий видих через рот. 

 

Вправа «М’яч для зниження стресу» 

Створіть свій умовний м’яч для зниження стресу. Наприклад, наповніть 

мішечок, тканину, пластиковий пакет або повітряну кулю сухим просом або 

рисом. Якщо помітили, що дитина відчуває стрес, попросіть її стиснути 

утворений «м'яч», щоб зняти м’язову напругу. 

 



Вправа «Сніговик» 

Батько і дитина перетворюються на сніговиків: встають, розводять руки в 

сторони, надувають щоки і протягом 10 секунд утримують задану позу. 

Дорослий каже: «А тепер визирнуло сонечко, його жаркі промені 

торкнулися сніговика і він почав танути». Гравці поступово розслабляються, 

присідають навпочіпки і лягають на підлогу. 

 

Пальчикова гімнастика 
Запропонуйте дитині за допомогою пальчиків показати, як руки 

«стрибають», «радіють», «штовхаються», «кусаються», «тремтять», 

«бояться», «перемагають». 

 

Вправа «Струшуємо зайве» 

Ви розповідаєте дитині, що однією з найскладніших перешкод у 

досягненні успіху є згадки про минулі невдачі, але за допомогою гри можна 

«скинути» невдачі. 

Спочатку «обтрушуємо» долоні, лікті, плечі, потім ноги, від пальців до 

стегон. Трясемо головою. Потім «струшуємо» усе зайве з обличчя. 

 

 


