
Zajęcia o tym, dlaczego  stres jest potrzebny w naszym życiu.  

 

Kilka słów do rodziców i opiekunów. 

Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeo i sytuacji stresogennych związanych  
z każdym niemal aspektem życia. Szczególnie narażeni na nie są młodzi ludzie, którzy nie 
mają jeszcze doświadczenia związanego z przezwyciężaniem sytuacji kryzysowych. Często 
bywa tak, że młodzieży (uczniom) nie ma kto przekazad informacji o tym, że ze stresem 
można sobie poradzid i jak to robid. 

Problemy młodych ludzi często bywają bagatelizowane, co powoduje, że wybierają oni 

destruktywne sposoby odreagowywania czy radzenia sobie ze stresem. Należą do nich 
chociażby tak liczne przypadki próbowania lub używania środków odurzających czy 
wchodzenie w różnego rodzaju grupy o charakterze subkulturowym. Jak możemy pomóc 
naszym dzieciom i/lub wychowankom? Najważniejsza jest rozmowa i znalezienie nici 
porozumienia z dzieckiem i młodym człowiekiem. 

 

 

Uczniowie klas ( VI-VIII) 

 

 Kliknij w link i posłuchaj nagrania pt. „Jak radzid sobie ze stresem?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbhVpy46AHQ 

 

 

 Zastanów się nad powyższymi pytaniami i spróbuj znaleźd na nie odpowiedzi: 

 

 Co to je stres? ( Burza mózgów- zapisz wszystkie pomysły, jakie tylko 

przychodzą Ci do głowy) 

 

 Napisz na środku trzech kartek następujące kategorie i wypisz swoje ulubione 

sposoby na poprawę samopoczucia i relaks. 

 

 MUZYKA 

 FILMY 

 KSIĄŻKI 

 

 Zastanów się, jakie codzienne sytuacje w domu, szkole lub podczas zdalnego 

nauczania wywołują u Ciebie zdenerwowanie i stres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GbhVpy46AHQ


 Jakie znasz dwiczenia antystresowe? Wykonaj kilka z nich w momentach, kiedy 

czujesz, że dopadła Cię stresująca sytuacja. 

 

https://zwierciadlo.pl/psychologia/rozwoj/7-cwiczen-na-stres 

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA 

 

 

 

Przedszkole , uczniowie klas ( I-V) 

 

Przeczytaj poniższą bajkę a następnie  wykonaj dwiczenia: 

 

 

 http://bajki-zasypianki.pl/bajki/wojtus-i-szczurek/ 

 

 Dlaczego Wojtuś płakał? 

 

 Z kim rozmawiał chłopiec? 

 

 Za czym tęsknił Wojtuś? 

 

 Co takiego opowiedział szczurek małemu Wojtusiowi? 

 

 Co stracił szczurek? 

 

 Dlaczego Wojtek, kiedy się obudził następnego dnia miał już dobry humor i się 

uśmiechał? 
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