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Ароматерапія 

 Ця наука являється майже мистецтвом, яке допоможе відчути в продовж дня 

вам і дітям гармонію тіла і духа. Люди завжди запам’ятовують особливий аромат 

приміщення (якщо він є). Тому ви в змозі зробити свій кабінет неповторним саме таким 

чином. Заняття принесе подвійний ефект, якщо обраний вами аромат буде відповідати 

вимогам учбової діяльності, тобто стимулювати мозкову активність, цікавість до 

навчання, концентрацію уваги. 

Діти - чутливі та вразливі натури, що сприймають дію ароматерапії без всякого 

упередження, тому їхня реакція на ефірні масла завжди позитивна. 

Застосування засобів ароматерапії в класній кімнаті дозволить підтримувати 

гарний настрій у дітей, а також допомагає вилікувати простудні захворювання і 

порушення сну. 

Використання ефірних олій для ароматизації приміщень дозволяє майже 

повністю знищити шкідливу мікрофлору. Агресивність ефірних олій по відношенню до 

мікробів поєднується з їх повною нешкідливістю для людського організму. Під час 

ароматизації приміщення збільшується кількість легких негативних іонів і 

нейтралізуються важкі позитивні іони. Саме велика кількість важких позитивних іонів 

викликає погане самопочуття, швидку втому, головний біль.  

Ефірні олії легко проникають крізь шкіру і включаються у циркуляцію крові. 

Багато ефірних олій мають гарні антивірусні властивості. Практично всі ефірні олії - 

природні антиоксиданти. Потрапляючи в організм , вони зменшують інтенсивність 

процесів окислення, гальмують процеси старіння, підсилюють захисні функції 

організму.  

Діти найбільше люблять теплі, солодкуваті запахи. Однак у силу того, що їх 

організм перебуває ще в стані розвитку, застосовувати засоби ароматерапії для них слід 

зовсім в мінімальних дозах.  

 Впродовж уроків учні часто бувають розгублені. В такому випадку я 

використовую стимулюючі та тонізуючі ефірні масла, які покращать пам’ять та увагу. 

Наприклад: грейпфрут, розмарин, лимон. 

 Зняти зайву дитячу тривожність допомагають масла бергамоту, лаванди та 

м’яти. Зняти почуття напруги та нервозності, особливо на початку навчального року,  

допоможуть аромати герані, лаванди або іланг-ілангу. 

 Суміш масел сосни, м’яти та лаванди вбиває плісінь, мікроби та стафілококи. В 

кожному кубічному метрі учбового приміщення приблизно 9000000 мікробів (в той 

час, як у лісі їх 5, а у міській кімнаті 20 000) Тому розпилення таких сумішей, 

розчинених водою, допоможе майже повністю відновити мікрофлору приміщення 

впродовж дня. 

 Випалення ефірних масел також знижує концентрацію патогенних речовин та 

мікроорганізмів а також допомагає осіданню пилу. При вдиханні ефірні масла діють 

антивірусно, зупиняють збільшення та розмноження багатьох бактерій. 

Наведу приклад: у 1999 році під час епідемії грипу, вченими Донецького 

медичного університету  було проведено дослідження в одній із шкіл. Впродовж 

чотирьох тижнів два рази на день ароматизували класи школи евкаліптовим маслом. 

Вчителям та учням подобалося працювати в таких умовах. А ще, результати показали, 

що завдяки цьому дослідженню значно знизилась кількість школярів, яких до цього 

постійно непокоїли нежиті та запалення носоглотки. А головне: захворюваність під час 

епідемії грипу в школі, де проводився експеримент, була практично відсутня. 

 

 

 

 


