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Kto z nas nie chciałby pracować 
w przedszkolu z nowoczesnymi salami, 
bogato wyposażonym, gdzie pięknie 
pachnie, wszystkie dzieci są idealne, nikt 
nie krzyczy i nie rozrabia, a na dodatek 
rodzice nie posyłają na zajęcia dzieci 
z katarem i infekcjami… Rzeczywistość 
niestety najczęściej bywa nieco inna. 
Na co dzień w wielu placówkach trzeba 
sobie radzić z różnymi problemami, ale 
człowiek od prawie czterech tysięcy lat 
zna rozwiązania przynajmniej kilku z nich. 
Jednak nie zawsze potrafi  z nich korzystać.

A
romaterapia – słowo to odkrywa wiedzę o  olej-
kach eterycznych, które otrzymuje się z różnych 
części roślin przez wyciskanie (np. skórki cytru-
sów: olejek cytrynowy, grejpfrutowy, mandaryn-

kowy, limetkowy, pomarańczowy) lub destylację z  wodą 
lub parą wodną. Wszystkie olejki eteryczne w  większym 
lub mniejszym stopniu mają działanie przeciwmikrobo-
we, przeciwbakteryjne i  wszystkie wpływają na emocje 
i  procesy poznawcze człowieka. Jako dzieło natury olejki 
eteryczne są niezwykle skomplikowanymi mieszaninami 
od kilkudziesięciu do kilkuset (najczęściej około dwustu) 
różnorodnych, wielofunkcyjnych związków chemicznych, 
a człowiek od wieków poznaje ich właściwości, by używać 
ich do leczenia, poprawy odporności, uspokojenia, lepszej 
koncentracji czy wreszcie, by po prostu lepiej się poczuć. 
Co więc stoi na przeszkodzie, by częściej stosować aroma-
terapię, także podczas zajęć z  dziećmi w  polskich przed-
szkolach? Niestety zwykle jest to brak wiedzy lub strach 
przed metodami, które od wielu lat są stosowane w  licz-
nych przedszkolach na całym świecie.

Pierwsza i  najistotniejsza kwestia, która zapewne za-
prząta głowy wszystkich odpowiedzialnych za takie pla-
cówki, i jednocześnie najczęstsze pytanie brzmi:

Czy aromaterapia jest bezpieczna 
dla dzieci?

Najwybitniejsi specjaliści piszący o zdrowiu dzieci zwracają 
uwagę na konieczność wykorzystywania w pierwszych eta-
pach ich życia jak najbardziej naturalnych, ekologicznych 
i  najlepiej niefarmakologicznych metod radzenia sobie 
z  różnymi dolegliwościami. Szczególnie dotyczy to dzieci 
słabszych i  często chorujących. Ich organizmy narażone 
są na długie terapie, stosowanie przeróżnych lekarstw, co 
nie pozostaje bez znaczenia dla ich organizmu. Ci sami na-
ukowcy powtarzają, iż bezspornie udowodniono, że rozwój 
mózgu i poziom jego pracy zależy bezpośrednio od jakości 
i ilości impulsów docierających do niego od zmysłów. Spo-
strzeżenie to jest szczególnie istotne, gdy chodzi o rozwój 
mózgu dziecka. Na pewno do takich impulsów możemy 

Aromaterapia
Jak wspierać dzieci w rozwoju i dbać o ich zdrowie w przedszkolu

Dariusz Cwajda
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zaliczyć właśnie różnorakie kompozycje zapachowe. To 
zapachy sprzyjają rozwojowi tzw. neuronów nowości w hi-
pokampie, gdzie dokonuje się formowanie pamięci długo-
trwałej. Ona z kolei w największym stopniu kształtuje naszą 
wiedzę na temat świata, wszystkie wspomnienia i umiejęt-
ności. Jest więc arcyważna dla procesu uczenia się.

Poza wszelkimi wątpliwościami jest także to, że olejki 
długotrwale wspomagają system immunologiczny dzieci 
i  działają aseptyczne. Aromaterapia ma wielostronne od-
działywanie: od elementarnej profi laktyki infekcji, walki 
z wirusami i bakteriami, przez pomoc w skupieniu, nauce, 
rozwoju wyobraźni, kreatywności i myślenia abstrakcyjne-
go, po tonizowanie nadmiernej pobudliwości, nerwowości 
i kłopotów z zasypianiem.

Aromaterapia może być też wykorzystana podczas 
zabaw, zajęć manualnych, zgadywanek oraz w  celu nauki 
zapamiętywania. Najpopularniejsze olejki: cytrusowe (po-
marańczowy, cytrynowy, grejpfrutowy, mandarynkowy), 
lawendowy, rumiankowy, rozmarynowy i  wiele innych są 
doskonale przyjmowane przez dzieci. Można je wykorzy-
stać, by wspólnie odgadywać ich nazwy. Idealnie spraw-
dzają się tu kolorowanki czy po prostu rysowane symbole 
poszczególnych owoców czy roślin. Dzieci z entuzjazmem 
wykrzykują nazwy owocu, który bezbłędnie identyfi kują po 
zapachu, i  z  zapałem starają się wykonać jego plastelino-
wy model, wyklejankę czy malowankę. To także okazja do 
gry pedagogów z  dziećmi w  skojarzenia, zapamiętywanie 
obrazków czy symboli zapachów, jakie pojawiają się w po-
wietrzu. W  wielu przedszkolach skojarzenia z  zapachami 
wykorzystuje się w  nauce języków obcych na poziomie 
podstawowym (np. do zapamiętywania angielskich słów 
takich jak orange, mint, citron itd.).

Zawsze warto zaprosić do placówki aromaterapeutę, 
który na początku pomoże dobrać naturalne, oryginalne 
olejki eteryczne, ich stężenie w  powietrzu i  wytłumaczy, 
jak je stosować. Taka wizyta to także okazja do praktycz-
nego pokazania, w  jaki sposób wykorzystać aromaterapię 
w przedszkolu w okresie wzrostu zachorowań na infekcje 
górnych dróg oddechowych u dzieci (wiosna, jesień, okresy 
epidemii). Odpowiednia mieszanka olejków eterycznych to 
w 100% bezpieczna forma dezynfekcji powietrza w salach 
oraz ograniczenia ryzyka przenoszenia infekcji wśród dzie-
ci. To nie tylko obietnice, ale także poparte badaniami kon-
kretne rezultaty. W  tych placówkach, w  których zastoso-
wano dodatkowo program aromaterapii opracowany przez 
zespół rosyjskich naukowców J. Akimova i  I. Ostapczuka, 
zaobserwowano i  udokumentowano na podstawie badań 
statystycznych ponadtrzykrotny spadek częstotliwości 
występowania ostrych wirusowych infekcji dróg oddecho-
wych i prawie cztero-, pięciokrotny spadek liczby chorych 
dzieci w przedszkolach.

Czy nie jest to wyjątkowe, że pracując z  absolutnie, 
w 100% czystym wytworem natury, jakim są olejki eterycz-
ne, mamy tak szerokie spektrum zastosowania, które ogra-
nicza właściwe tylko nasza wyobraźnia? Wielu dyrektorów 
przedszkoli zapyta pewnie:

Czy nam to jest potrzebne? Mamy czyste, 
nowoczesne sale zajęć i bogaty program 
dla dzieci.

Współczesny człowiek, jak obliczyli uczeni, większą część 
życia (nawet 80% i  więcej) przebywa w  zamkniętych po-
mieszczeniach, pozbawiając się tym samym kontaktu z na-
turalnym środowiskiem – słońcem, światłem, ale także 
światem zapachów przyrody. Dowiedziono, że długotrwa-
ły proces oderwania od świata roślin, przyrody, charakte-
rystyczny dla mieszkańców metropolii, powoduje deregu-
lację organizmu i  może stać się przyczyną wielu chorób. 
Dobrze nam znane z codziennego życia miejsca publiczne, 
takie jak biura, przychodnie, centra handlowe, ale także 
szkoły i przedszkola, oraz długotrwałe przebywanie w nich 
sprzyja zanieczyszczeniu powietrza. Co gorsze, poziom 
znajdujących się tam mikrobów wielokrotnie przekracza 
ilość tych na zewnątrz. Jest to aktualne nawet w  dobie 
wszechobecnego alertu smogowego. Według wyliczeń 
specjalistów najmniej mikrobów znajduje się w  dobrze 
wietrzonych mieszkaniach, znacznie więcej we wnętrzu 
samochodu, bardzo dużo w  szkolnych klasach i  sklepach, 
a najwięcej w środkach publicznego transportu, przychod-
niach i szpitalach.

I  tutaj do gry wkraczają rośliny i  ich fi toncydy. Te za-
warte także w  olejkach eterycznych aromatyczne związki 
skutecznie spełniają sanitarno-higieniczną rolę w zamknię-
tych pomieszczeniach, gdzie rośliny są jedynym natural-
nym regulatorem biosfery. To właśnie związki znajdujące 
się w roślinach mają właściwości bakterio- i wirusobójcze, 
optymalizują chemiczny skład powietrza, zwiększają za-
wartość tlenu, mobilizują systemy obronne organizmu, po-
zytywnie wpływają na pracę mózgu, układu oddechowego, 
a także wpływają na emocje. Dzięki temu czujemy się lepiej, 
a  w  konsekwencji wydajniej pracuje nasza pamięć, uwaga 
i znika stres.

Już 5 czy 6 kropli odpowiednich olejków eterycznych, 
lub ich kompozycja, dodanych do nawilżacza ultradźwięko-
wego lub dyfuzora daje dostateczne stężenie do skutecznej 
sanityzacji przestrzeni o  powierzchni 15-20 metrów kwa-
dratowych.

W dzisiejszym świecie, w którym wolimy zaufać kolej-
nej reklamie „cudownych pastylek”, ważne jest, by rodzice 
zastanowili się nad tym, co mówią sami lekarze. Zapytajcie 
ich, co radzą na chroniczne zmęczenie, nadmierny stres, 
kłopoty z zasypianiem, nauką, brakiem skupienia, częstymi 
infekcjami. A wymieniłem przecież większość problemów – 
nie tylko naszych, ale i dzieci. Najczęściej odpowiedź brzmi 
tak: Zalecam wypoczynek, częste przebywanie na świeżym po-
wietrzu, sport, obcowanie z przyrodą, spacery, głębokie oddy-
chanie czystym powietrzem, urlop, wyjazd albo po prostu wzię-
cie wolnego na parę dni i wyjście z zamkniętych pomieszczeń.
Większość moich rozmówców nie potrzebuje już po takiej 
argumentacji tłumaczenia, jak ważny jest kontakt z przyro-
dą dla dzieci i jaką rolę odgrywa zapach w ich życiu, zdrowiu 
i harmonijnym rozwoju.
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7 zasad
bezpiecznej aromaterapii 

B      
Używajmy tylko w 100% naturalnych 
olejków eterycznych – w razie 
wątpliwości co do pochodzenia olejku 

bądź odnośnie do producenta można poprosić 
o pomoc aromaterapeutę lub zwrócić się 
o bezpłatną informację do Polskiego Towarzystwa 
Aromaterapeutycznego (e-mail: info@pta.org.pl).

C 
Adaptacja do powietrza wzbogaconego 
substancjami zawartymi w olejkach 
eterycznych odbywa się stopniowo. Czas 

trwania pierwszego etapu procedury dla dzieci 
poniżej sześciu lat to nie więcej niż 10-15 minut.

D 
Na sale przedszkolne o powierzchni 
25-40 metrów stosujemy 5-7 kropli olejku 
(lub ich mieszanki) na jedną procedurę 

w ultradźwiękowych dyfuzorach działających 
w oparciu o wodę. Urządzenie rozpyla parę ̨
wodną z dodatkiem olejku eterycznego, a ich 
stężenie w powietrzu osiąga taki poziom, który nie 
powoduje niepożądanych efektów u dzieci. 

E 
W programach dla dzieci w wieku 
przedszkolnym bezpiecznie możemy 
stosować następujące olejki eteryczne: 

pomarańczowy, grejpfrutowy, cytrynowy, 
lawendowy, sosnowy, jodłowy, jałowcowy, 
cyprysowy, bergamotowy, z mięty pieprzowej, 
rumianku rzymskiego, rozmarynu, geranium, 
drzewa herbacianego.

F 
Specjalne mieszanki przygotowali dla 
dzieci eksperci Polskiego Towarzystwa 
Aromaterapeutycznego. Czas trwania 

procedur wynosi 30-40 minut dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

G 
Alternatywnie można zastosować zabiegi 
dezynfekcji i eliminacji drobnoustrojów 
z sal przedszkolnych przy użyciu olejków 

eterycznych przed lub po godzinach zajęć (już 
bez dzieci) w ramach profi laktyki środowiska 
przedszkolnego.

H 
W  przypadku wszelkich wątpliwości, czy 
dana osoba może uczestniczyć w  sesjach 
aromaterapii, należy skorzystać z porady le-

karza lub pediatry. 

„Aromaterapia 
w przedszkolach” 

to nowatorski projekt Instytutu Naturalnej 
Aromaterapii, tym razem dla maluchów, pro-
mujący stosowanie pachnących, naturalnych 
olejków eterycznych w życiu codziennym.

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne 
od 25 lat promuje w  Polsce ideę aromate-
rapii i  poprzez edukację na poziomie pod-
stawowym, a  także akademickim propaguje 
wiedzę o  naturalnych olejkach eterycznych 
i  ich właściwościach prozdrowotnych. Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutyczne-
go docenia wagę nowatorskiego projektu dla 
dzieci i w pełni będzie wspierać cenną inicja-
tywę przybliżenia zapachów natury najmłod-
szym i oswajania ich poprzez zmysł węchu ze 
światem zewnętrznym. Dzieci, które są bardzo 
ciekawe otaczającego świata, reagują żywio-
łowo nie tylko dotykiem, słuchem, wzrokiem, 
ale również zmysłem węchu na bodźce pocho-
dzące ze świata dorosłych. Realizacja projektu 
„Aromaterapia w  przedszkolach” rozpoczęła 
się od stosowania mieszanek pachnących olej-
ków eterycznych do nawadniania i dezynfeko-
wania powietrza w salach przedszkolnych, co 
zapobiega infekcjom dróg oddechowych, tak 
uciążliwych dla dzieci, jak ich rodziców oraz 
kadry przedszkolnej. Naturalne olejki eterycz-
ne i ich zapachy powinny towarzyszyć każde-
mu z nas w życiu codziennym.

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud – absolwentka Wydziału 
Chemii Politechniki Warszawskiej, wykładowca Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Farma-
ceutycznym. Ponad 30 lat pracy zawodowej poświęciła 

substancjom zapachowym. Specjalizuje się w dziedzinie 
naturalnych substancji zapachowych – olejków eterycznych 

i aromaterapii. Prezes Polskiego Towarzystwa Aromate-
rapeutycznego, twórca i redaktor naczelna czasopisma 
popularno-naukowego „Aromaterapia”. Współautorka 

książek „Tajemnice aromaterapii – pachnąca apteka” (1992), 
„Aromaterapia dla każdego” (2002), „Podstawy perfumerii” 

(2009), „Aromaterapia w gabinecie kosmetycznym, ośrodku 
odnowy biologicznej i SPA” (2010).

Dariusz Cwajda – aromaterapeuta, dziennikarz, wieloletni producent telewizyjny, 
członek Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, założyciel Instytutu Naturalnej 
Aromaterapii w Warszawie, aktywny propagator idei aromaterapii w Polsce. Prawie 12 lat 
żył i pracował w Moskwie, gdzie poznał olejki eteryczne.


