
Czym jest stres ? 
 

 
 Pojęcie stresu jest uŜywane w bardzo róŜny sposób. Potocznie stres utoŜsamia się z: 
 
- nieprzyjemnymi reakcjami emocjonalnymi( zdenerwowaniem, napięciem, 

niepokojem), 
- trudną sytuacją, która wywołuje te uczucia, np. „ ten egzamin to był stres”, 
- skutkami tych sytuacji, polegającymi na pogorszeniu funkcjonowania w 

warunkach stresujących, np. „ zjadł mnie stres – nie mogłem się skupić, miałem 
dziurę w pamięci”. 

 
Stres moŜna opisać  z 3 perspektyw: 
 
1   – sytuacyjnej, 
2  - biologicznej, 
3 – psychologicznej. 
 
 
 

STRES  SYTUACYJNY : 
 
 
 
Stres, jakiego uczniowie doświadczają w szkole, moŜna opisać z perspektywy 
sytuacyjnej. NoŜna zrozumieć go jako zespół warunków wywołujących zagroŜenie, 
zakłócenie działań lub zablokowanie realizacji waŜnych potrzeb ucznia. Te czynniki 
blokujące lub zakłócające osiąganie celów i realizację potrzeb nazywamy 
stresorami, np:  
 
-  krzywda lub strata •  zmiana klasy lub szkoły, 
                             •  obniŜenie semestralnej noty ze sprawowania lub z przedmiotu, 
                            •  izolacja lub odrzucenie przez rówieśników 
 
- zagroŜenie, np.      •   utrata szacunku rówieśników z powodu zbyt dobrych lub zbyt  
                                  słabych wyników w nauce, 
                              •   oczekiwanie na wyniki sprawdzianu, 
                              •   zagroŜenie brakiem promocji do następnej klasy, 
                              •   oczekiwanie na egzamin 
 
- wyzwanie, np.        •  sprawdzian wiadomości i umiejętności,                                                                                                                           
                              •  konflikt w klasie, 
                              •  zwiększanie wymagań przez nauczyciela itp. 
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Typową w Ŝyciu szkolnym, a trudną dla uczniów jest  sytuacja oceniania .           
Istnieje kilka przyczyn, z powodu których ocenianie jest stresujące: 
 
- sytuacja taka wystawia na próbę samoocenę ucznia, 
- uczniowi trudno uwolnić się od rozumienia oceny( zwłaszcza tej negatywnej),  

jako wartościowania całej jego osoby, a nie tylko jej osiągnięć i wybranych 
kompetencji 

 
- ocena wpływa bezpośrednio na szansę ucznia dotyczące promocji, a tym samym 

jego dalszą karierę edukacyjną, 
 

- ocena nieuchronnie naraŜa ucznia na porównania z innymi uczniami. MoŜe to 
budzić sporo napięcia i obaw przed utratą pozycji i uznania w klasie. 

 
- Do ocen ucznia odnoszą się rodzice. Ich oczekiwania dotyczące postępów           

w nauce i ewentualność kara za niedostateczne wyniki w nauce zwiększa stres 
ucznia. 

 
- Ocena moŜe być odbierana przez pryzmat relacji nauczyciel – uczeń, a więc jako 

informacja o sympatii lub antypatii nauczyciela jego obiektywnej lub subiektywnej 
ocenie. Stąd częste wątpliwości uczniów co do sprawiedliwości ocen. 

 
- Ocena jest jawna, a to wiąŜe się z wystawieniem na publiczne komentarze 

rówieśników i nauczyciela. 
 
 

STRES BIOLOGICZNY : 
 
 
   Stres moŜna traktować takŜe jako niespecyficzną reakcję organizmu na wszelkie 
stawiane mu wymagania. Stres jest, z biologicznego punktu widzenia, po prostu 
pobudzeniem psychofizycznym, czyli mobilizacją   do działania w sytuacji trudnej             
( do walki z przeszkodami, ucieczki od zagroŜeń, przetrwania w niełatwych 
warunkach itp.) 
Pewien poziom stresu ( mobilizacji) jest potrzebny do działania, efektywnej pracy         
i wykonywania zadań. MoŜna więc wyróŜnić dobry, korzystny stres i zły, niekorzystny 
stres. 
Funkcjonowanie ucznia polepsza się pod wpływem zwiększenia intensywności stresu. 
MoŜna powiedzieć, Ŝe stres mobilizuje, motywuje do działania. Jednak dzieje się tak 
do pewnego momentu, a potem następują niekorzystne zmiany, aŜ do załamania się 
i choroby. 
Wynikiem stresu w funkcjonowaniu ucznia są z jednej strony działania podejmowane 
jako próby radzenia sobie z sytuacją stresową, a z drugiej strony jako reakcje 
świadczące o rozstrojeniu, dezorganizacji, kryzysie. 
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OBJAWY STRESU 
 
Wystąpienie pojedynczego objawu nie oznacza stresu( musi ich wystąpić co najmniej kilka). 
  

Sfera funkcjonowania Objawy 
 
 
 

Ciało 

▪  Przyspieszone bicie serc 
▪  wzrost aktywności gruczołów potowych 
▪  zimna skóra 
▪  zimne kończyny – dłonie i stopy 
▪  mdłości 
▪  przyspieszony oddech 
▪  napięcie mięśni 
▪  suchość ust 
▪  potrzeba oddania moczu 
▪  biegunka 
▪  trudności ze spaniem lub ospałość 

 
 
 

Emocje 

▫  lęk, niepokój 
▫  złe samopoczucie 
▫  przygnębienie 
▫  zmienność nastroju 
▫  nastrój depresyjny 
▫ poczucie frustracji  
▫ wrogość 
▫ bezradność 
▫ rozdraŜnienie, poirytowanie 
▫ niepokój, nerwowość 
 

 
 
 
 

Intelekt 

▪ chaos myślowy 
▪ kłopoty z koncentracja 
▪ trudności w podjęciu decyzji 
▪ utrata satysfakcji z nauki, pracy 
▪ postrzeganie sytuacji trudnej jako 
  zagroŜenia, a nie wyzwania 
▪ spadek mobilizacji i motywacji 
▪ negatywne myśli 
▪ utrata/ załamanie pewności siebie 
▪ kłopoty z pamięcią 
▪ wzrost liczby błędów 
▪ gorsze radzenie sobie z trudnościami 

 
 
 

Zachowania 

▫ głośne, szybkie mówienie lub głos   
  „ uwięziony” w gardle 
▫ napięcie(częste ziewanie, obgryzanie  
  paznokci itp.) 
▫ nerwowość ruchów lub gestykulacji 
▫ sięganie po leki, alkohol i papierosy 
▫ zwiększona agresywność, krytykanctwo, 
  przesada w sposobie reagowania  
▫ brak lub nasilenie apetytu 
▫ negatywne nastawienie do ludzi i zadań 
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Długotrwałe pozostawanie pod wpływem stresu moŜe prowadzić do wystąpienia 
powaŜnych objawów fizycznych, takich jak: 
 
- zmiana apetytu i nawyków Ŝywieniowych, np. objadanie się lub brak apetytu, 
- dolegliwości psychosomatyczne : 
 
     ●  astma 
     ●  bóle pleców i karku, np. chroniczne napięcia mięśniowe, 
     ●  problemy trawienne np. biegunki, zatwardzenia, wymioty, wrzody Ŝołądka,  
         bóle brzucha, 
     ●  bóle głowy 
     ●  wysypka skórna 
 
- uczucie chronicznego przemęczenia. 
 
 
 

 

STRES  PSYCHOLOGICZNY 
 
 

      Stres moŜna traktować takŜe jako psychiczny wysiłek radzenia sobie z sytuacją, 
którą człowiek ocenia jako wymagającą uruchomienia nowych środków zaradczych. 
Znaczy to, Ŝe dotychczas uŜywane sposoby radzenia sobie okazują się 
niewystarczające. 
Dla jednego ucznia sprawdzian będzie sytuacją jedynie podwyŜszonej mobilizacji,           
a dla innego – sytuacją silnie wyczerpującego stresu. W tym psychologicznym ujęciu  
stres nie zaleŜy od wystąpienia samej sytuacji trudnej, ale od tego, jak dany uczeń 
ocenia swoje indywidualne moŜliwości poradzenia sobie z nim. 
Na tę ocenę wpływ mają między innymi: 
a) odporność psychofizyczna i temperament ucznia, 
b) znaczenie ewentualnej poraŜki dla samooceny( obrazu własnego ja , 
c) niektóre inne cechy osobowości ( np. perfekcjonalizmu). 
 
Istnieje teŜ u niektórych osób pewna bardziej stała tendencja do lękowego 
reagowania na trudne sytuacje ( nasilenie lęku jako cecha ). TakŜe  ze względu na tę 
cechę róŜni uczniowie mogą przeŜywać trudne sytuacje z róŜną siłą. 
 
 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM 
 

    Stres wpływa na intelektualne, emocjonalne i interpersonalne funkcjonowanie 
ucznia, dlatego istotnego znaczenia w pracy wychowawczej nabiera pomaganie 
uczniom w zwalczaniu i zapobieganiu stresowi. 
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 Zapobieganie negatywnym skutkom stresu i radzenie sobie z nim jest warunkiem 
utrzymania wysokiej efektywności uczenia się i podtrzymywania 
motywacji do uczenia się.  
  Podejmowanie działań antystresowych przez uczniów ma takŜe wymiar bardziej 
osobisty – jest sposobem dbania o zdrowie oraz o relacje z ludźmi. 
 
Proces radzenia sobie ze stresem pełni dwie główne funkcje: 
- instrumentalną ( uporanie się z problemem, który był źródłem stresu), 
- regulującą emocje ( redukcja nadmiernego napięcia). 
Funkcje te wspomagają się wzajemnie. 
 
   KaŜdą z metod radzenia sobie ze stresem moŜna umieścić na którymś z poniŜszych 
wymiarów: 
 

Doraźne 
 
SłuŜące złagodzeniu bieŜącego 
stresu (np. ćwiczenia fizyczne). 

 Długofalowe 
 
SłuŜące uodpornieniu na sytuacje 
Stresujące( np. praktyki 
medytacyjne 

Skupione na otoczeniu 
 

Nastawione na zmianę                         
w środowisku: eliminację lub 
ograniczenie stresorów( np. zmiana 
warunków uczenia się). 

 Skupione na osobie 
 

Nastawione na zwiększenie 
własnych, osobistych moŜliwości 
radzenia sobie ze stresem ( np. 
trening autogenny). 

Ogólne 
 

Ogólnie podwyŜszające odporność 
na stres. Metodami takimi są np. 
treningi relaksacyjne i autogenne. 

 Specyficzne  
 

Dobrane do konkretnej sytuacji 
stresowej. Metodą taką jest np. 
trening mentalny ( ćwiczenie w 
wyobraźni konkretnej umiejętności 
przydatnej w danej sytuacji). 

Redukujące napięcie  
 
 
 

Nastawione na zmniejszenie 
napięcia emocjonalnego i 
cielesnego( np. techniki 
relaksacyjne). 

 SłuŜące zdobywaniu 
kontroli 

 
Nastawione na rozwiązanie 
problemu ( zrozumienie i działanie). 
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Metody redukcji stresu skoncentrowane na otoczeniu: 
 

  Otoczenie, w którym uczy się uczeń ( w szkole i w domu) i czynniki środowiskowe 
mogą przyczyniać się albo do redukcji stresu, albo do jego nasilania. 
Działania antystresowe warto rozpocząć od analizy sytuacji, analizy źródeł stresu. 
 
       Odczuwasz stres... odpowiedz na pytania: 
- kiedy to jest ? 
- gdzie jesteś? 
- co właśnie robisz? 
- co chciałbyś robić? 
- co myślisz ? 
- Jak się czujesz( emocje i odczucia cielesne)? 
- Z kim przebywasz? 
- Co szczególnego jest w tej sytuacji? 
- Co moŜesz zmienić w tej sytuacji? 
 
Taka analiza pozwoli uczniom określić przyczyny. Najczęstsze z nich to przyczyny 
środowiskowe( leŜące w otoczeniu) oraz związane ze stylem Ŝycia i nauki. 
    Udowodniono, Ŝe znalezienie oparcia w innych pozwala lepiej radzić sobie                 
ze stresem, zapobiegać i ograniczać skutki stresu. 
Funkcje wsparcia mogą wypełniać: 
 
- przyjaciele 
- rodzina 
- grupy wsparcia 
- specjaliści(pomoc psychologiczna i psychiatryczna). 
 
Ogromne znaczenie mają  rozmowy wspierające. 
Gdy człowiek przeŜyje jakąś stresującą sytuację, to naturalną reakcją jest chęć 
podzielenia się tym z kimś „ wygadania się”. Jeśli znajdzie wtedy Ŝyczliwego 
słuchacza, potrafi nawet kilkakrotnie opowiadać mu na róŜne sposoby o przykrym 
zdarzeniu i swoich przeŜyciach. W ten sposób uwalnia się od nadmiernie ciąŜących 
emocji, a to z kolei umoŜliwia mu bardziej swobodne myślenie o tym, co się stało            
i odzyskanie poczucia kontroli. UmoŜliwia mu takŜe podjęcie samodzielnych prób 
radzenia sobie ze stresem.  jednak wyraŜenie uczuć będzie stale blokowane                
( np. uczeń nie będzie podwaŜał sensowność jego uczuć, mówią np.” Nie powinieneś 
się tak czuć. Nie ma powodu. JuŜ weź się w garść”). 
Więcej negatywnych skutków w postaci złego samopoczucia i dolegliwości fizycznych 
doświadczyli ci, którzy cierpieli w milczeniu, lub ci, którzy nie mogli dzielić się 
własnymi uczuciami. 
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  Efekty pozytywne, jakie ponosi „zwierzanie się”, związane są nie tylko                       
z wyładowaniem emocjonalnym, ale takŜe ze zdobywaniem samoświadomości: 
wglądu we własne problemy psychiczne. 
 

 

Wypoczynek   odgrywa niezwykle istotną rolę w zwalczaniu skutków stresu. 
Wakacje czy ferie mają charakter „ ładowania akumulatorów” na nowy semestr           
lub rok szkolny. Aktywne formy wypoczynku stanowią korzystną zmianę dla 
organizmu w przeciwstawieniu do biernego ( pod względem fizycznym) trybu Ŝycia 
ucznia. 
 

Metody redukcji stresu skoncentrowane na ciele               
i emocjach. 

 
   Redukcję stresu moŜna osiągnąć poprzez odpręŜenie ciała i wyzbywanie się 
napięcia emocjonalnego poprzez wprowadzanie niektórych technik, np. ćwiczenia           
z jogi, jako elementy treningu antystresowego. 
 
1) Trening antystresowy – polega na całkowitym rozluźnieniu ciała drogą 
autosugestii, aŜ do uzyskania stanu przyjemnego bezładu i włączania myślenia w celu 
odpręŜenia psychicznego. 
 
Jak to zrobić ? 
 
Trening naleŜy przeprowadzić w wygodnej, nieruchomej pozycji, najlepiej leŜąc. MoŜe 
mu towarzyszyć uspakajająca muzyka instrumentalna. Instrukcję treningu odczytuje 
się spokojnym głosem: 
Proszę ułoŜyć się moŜliwie najwygodniej. Teraz odetchnąć dwa razy 
głębiej, a potem juŜ oddychać zupełnie swobodnie, nie kontrolując 
świadomie rytmu oddechu. Teraz będę mówił w pierwszej osobie, a Ty, 
słuchając, będziesz starał się wczuwać się w treść tego tak, jakbyś sam 
mówił. Postaraj się o niczym nie myśleć, tylko wczuwać się w sens słów              
i zdań wypowiadanych przez mnie. Zupełny spokój wewnętrzny. 
Zaczynamy. 
LeŜę wygodnie. Bardzo wygodnie. Zamykam oczy. Rozluźniam wszystkie 
mięśnie. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Wszystko staje się mało 
waŜne. Odległe i obojętne. Nie myślę o niczym. Odczuwam spokój. Głęboki 
spokój. Zagłębiam się w łagodną ciszę. Rozluźniam mięśnie prawej ręki. 
Prawa ręka staje się cięŜka. Bardzo cięŜka. Nie mogę jej unieść. 
Rozluźniam mięśnie lewej ręki. Lewa ręka staje się cięŜka. Bardzo cięŜka. 
Nie mogę jej unieść. Oddycham lekko, równo, swobodnie. Rozluźniam 
mięśnie prawej nogi. Noga staje się cięŜka. Coraz cięŜsza. Jest tak cięŜka, 
Ŝe nie mogę jej unieść. Rozluźniam mięśnie lewej nogi. Noga staje się 
cięŜka. Coraz cięŜsza. Jest juŜ tak cięŜka , Ŝe nie mogę jej unieść.  
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Oddycham lekko, równo, swobodnie. Rozluźniam mięśnie szyi, twarzy           
i całej głowy. Głowa spoczywa spokojnie, zupełnie bezwładnie. Jest cięŜka.  
Całe ciało jest przyjemnie odpręŜone i bezwładne. Odczuwam spokój. 
Głęboki spokój i wewnętrzną ciszę. Ciepło przepływa przez moją prawą 
rękę. Z kaŜdą chwilą czuję je wyraźniej. Ręka jest coraz cieplejsza. Ciepło 
przepływa przez moją lewą rękę. Z kaŜdą chwilą czuję je wyraźniej.      
 
Ręka jest coraz cieplejsza. Ciepło przepływa przez moją lewą nogę.                        
Z kaŜdą chwilą czuję je wyraźniej. Noga jest coraz cieplejsza. Ciepło 
przepływa przez moją prawą nogę. Z kaŜdą chwilą czuję je wyraźniej. 
Noga jest coraz cieplejsza. Z rąk ciepło przesuwa się na klatkę piersiową.  
Z nóg – w kierunku brzucha. Ciepło ogarnia całe moje ciało. Moje ciało jest 
jak w ciepłej kąpieli. Czuję odpręŜenie. Czuję wielki spokój 
wewnętrzny.[...] 
 
Ten spokój zostanie we mnie. Daje mi siłę, pewność siebie. Teraz czuję się 
jak po przebudzeniu ze zdrowego, krzepiącego snu. Uczucie bezwładu 
powoli ustępuje i znika. Otwieram oczy. Mam uczucie odświeŜenia                        
i rześkości. Jest mi lekko. Jest mi dobrze. 
 
2) Relaksacja neuromięśniowa Jacobsona -  polega na uczeniu się 
nawyku odpręŜania własnych mięśni, poddaniu się doświadczeniu rozluźnienia i przez 
to wyuczenia się go. 
 
Jak to zrobić ? 
 
Instrukcja relaksacji neuromięśniowej: 
 
PołóŜ się wygodnie na plecach . Napinaj poszczególne grupy mięśniowe na 
kilkanaście sekund. Potem rozluźnij je. Staraj się poczuć róŜnicę jaka 
występuje, gdy mięsień jest napięty i rozluźniony. Staraj się zdać sobie 
sprawę z wraŜenia, jakie towarzyszy rozluźnianiu mięśni( instrukcja 
dotyczy tylko napinania mięśni, ale po kaŜdym napinaniu ma następować 
rozluźnienie). Wykonaj ćwiczenia kilka razy dziennie po kilkanaście minut. 
 
A. Ramiona 

1) Ręce – zaciskaj pięści. Zaczynaj ćwiczyć jedną ręką na zmianę z 
drugą. 

2) Biceps – zginaj rękę w łokciu; najpierw jedną, potem drugą. 
3) Triceps ( tylna część ramienia) – naciskaj pięścią na 20 – 

centymetrowy stos ksiąŜek połoŜonych przy tułowiu. 
 
B. Głowa i tułów 

1) Czoło – podnoś brwi i marszcz czoło. 
2) Oczy – mocno zaciskaj powieki( ostroŜnie, jeśli nosisz szkła              

kontaktowe!) oraz kieruj spojrzenie skrajnie w górę,dół, prawo                  
i lewo. 
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3) Szczęki – zaciśnij zęby jak najmocniej. 
4) Język – dociskaj język do podniebienia. 
5) Wargi – zaciskaj wargi. 
6) Szyja – zegnij głowę w prawo, tak by prawie dotykała ramienia; 

potem w lewo; potem do podbródka. 
 
7) Ramiona – wzruszaj ramionami w górę( ku głowie), przed siebie i w 

tył( ku podłodze). 
8) Klatka piersiowa – wdychaj powietrze i zatrzymaj, obserwuj uwaŜnie 

napięcie przy wdechu i powolny swobodny wdech. 
9) Brzuch – wciągnij powietrze w płuca i napnij mięśnie brzucha. 
10)Grzbiet – wygnij ciało w niewielki łuk, opierając się tylko na barkach 
     i unosząc brzuch do góry. 
 
 
3) Ćwiczenia kinezjologiczne, - czyli tzw. „gimnastyka mózgu” to metoda 
stworzona przez dr Paula Dennisona. Wykorzystuje ona proste ćwiczenia ruchowe 
równowaŜące pracę lewej i prawej półkuli mózgu, aktywujące połączenia 
nerwowe w całym ciele. MoŜe być przydatna przy pokonywaniu skutków 
przeciąŜenia stresowego oraz przy przygotowaniu mózgu do pracy jaką jest 
pokonanie problemów wywołujących stres. Regularne wykonywanie ćwiczeń 
pomaga myśleć i koncentrować się, panować nad ciałem i emocjami, poprawia 
zdolność uczenia się, usuwa zmęczenie, energetyzuje i odpręŜa. 

 
Ćwiczenie Instrukcja 

 
 
 
 
Picie wody 

Woda stanowi w ciele 45% do 75 % jego całkowitej wagi. Jest 
konieczna do wszystkich reakcji chemicznych zachodzących w 
organizmie. Proces uczenia się zaleŜy od rozwoju systemu 
nerwowego. Komórki nerwowe potrzebują wody, aby właściwie 
funkcjonować, dlatego Dennison zaleca regularne picie wody 
małymi łykami. Woda jest warunkiem poprawy uczenia się i 
prawidłowego funkcjonowania organizmu w stresie. Osoby 
zdrowe powinny pić dziennie około 1 litra wody na 45 kg wagi 
ciała. Pij wodę w ciągu dnia, w czasie pracy, a szczególnie 
przed ćwiczeniami i po ćwiczeniach gimnastyki mózgu. 

Pozycja Cooka Usiądź wygodnie na krześle, oprzyj nogi na podłodze, skrzyŜuj 
je w kostkach. SkrzyŜuj ręce na piersi, palce dłoni umieść pod 
pachami, ale tak, by kciuki wystawały na zewnątrz. Język 
trzymaj przy podniebieniu, zamknij oczy. Wytrwaj w tej pozycji 
około 2 minut. 

 
 
Punkty na 
myślenie 

Masuj jednocześnie i dwustronnie punkty znajdujące się 
poniŜej i nieco na zewnątrz początku obojczyka. MasaŜ 
wykonuj jednocześnie jedną ręką z obu stron: kciukiem( w 
jednym punkcie) i palcem wskazującym ( w drugim punkcie). 
Ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Drugą rękę 



jednocześnie trzymaj na pępku. 
 
 
 

Ruchy 
naprzemienne    
w miejscu 

Ćwiczenie powinno być wykonywane powoli. Jak wskazuje jego 
nazwa naleŜy połączyć ruch prawej nogi z ruchem lewej r ęki i 
odwrotnie. Zacznij od zwykłego marszu w miejscu z 
jednoczesnym wymachiwaniem rąk. Potem podskakuj raz na 
jednej nodze, raz na drugiej, z wyciągniętą przeciwną ręką w 
górę. 

Przekraczanie 
linii środka ciała 

Dotykaj lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie. Klepnij 
prawą ręką uniesionej z tyłu lewej stopy i odwrotnie. Ćwiczenia 
wykonaj powoli, a głowa i wzrok niech podąŜają za ręką. 

Leniwe ósemki Kreśl w powietrzu, na papierze lub tablicy wolnym, płynnym, 
nieprzerwanym ruchem symbol nieskończoności( leŜąca 
ósemka). Zacznij pośrodku, rysuj w stronę przeciwną do ruchu 
wskazówek zegara- do góry , z tyłu i dookoła, i z powrotem do 
środka, a teraz zgodnie ze wskazówkami – do góry, z tyłu, 
dookoła i z powrotem do środka.  
Zakreśl ósemkę po 5 razy kaŜdą ręką osobno lub 5 razy 
dwiema rękami razem. Jeśli kreślisz „ leniwe ósemki” w 
powietrzu, połóŜ lewe ucho na lewym ramieniu i patrz wzdłuŜ 
wyciągniętego ramienia. Śledź wzrokiem ruch końców palców, 
które malują wzór „ leniwej ósemki” 

Rysowanie 
symetryczne 
oburącz 

Rysuj obydwiema rękami jednocześnie – wykonując lustrzane 
ruchy rąk i nie odrywając ołówka od papieru – róŜne kształty, 
np. choinkę, domek itp. 

 
 

4) Techniki medytacyjne pozwalają na osiąganie stanu odpręŜenia, 
spokoju i wewnętrznej harmonii poprzez ćwiczenia” oczyszczania świadomości” – 
siedzenie w specjalnej  pozycji( za – zen ) wspomagana powtarzaniem mantr, 
liczenie oddechów lub specjalne ćwiczenia fizyczne – czyli medytacja w ruchu, np. 
tai – chi. 
     Podobnie jak w przypadku jogi mają one swoje źródła w kulturze Wschodu. 
 
5)Ćwiczenia fizyczne inspirowane jogą – udowodniono, Ŝe ćwiczenia 
jogi obniŜają poziom niektórych hormonów ( np. adrenaliny) oraz stymulują 
produkcję substancji chemicznych odpowiedzialnych za dobre 
samopoczucie(endorfin). Mogą więć przynieść znaczne korzyści w zwalczaniu 
stresu i uodparnianiu się na niego. Ćwiczenia te naleŜy wykonywać w spokojnej 
atmosferze, bez pośpiechu, stopniowo zwiększając stopień trudności i czas 
poświęcony na ich wykonanie. 
 
6) Stresowi towarzyszą nieprzyjemne uczucia: strach, obawy i lęki. Ich 
zmniejszenie lub pozbycie się ich jest moŜliwe dzięki technice  
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odwraŜliwiania. Polega ona na wyobraŜaniu sobie stresujących, budzących 
niepokój, lęk elementów sytuacji z jednoczesnym wprowadzaniu się w stan  

   relaksu. Ćwiczenie stosuje się do momentu, gdy czynnik budzący lęk przestanie    
wywoływać nieprzyjemne uczucia i osobie ćwiczącej uda się uzyskać odpręŜenie. 

 
7) Wizualizacje relaksacyjne – gdzie wykorzystuje się wyobraźnię, budując 
wizualizację stanów odpręŜenia i harmonii. W ten sposób za pomocą autosugestii 
moŜna wprowadzić się w stan odpręŜenia. 
 
Jak to zrobić ? 
 
Usiądź  wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie, Ŝe spacerujesz po lesie. 
Otaczają Cię same duŜe drzewa. Pogodnie zagłębiasz się w las. W pewnej chwili 
dociera do Ciebie szum płynącej wody. Jest to bardzo przyjemny dźwięk. Słyszysz 
go coraz wyraźniej. ZbliŜ się do płynącej wody, do tego strumienia. Idąc wzdłuŜ 
jego biegu, dochodzisz do wodospadu ciepłej wody. Jest to wyjątkowo piękny 
wodospad, otoczony mgiełką pary. Wpatrujesz się w tę wodę, spływającą w 
obfitości. Wodę czystą i ciepłą. Czujesz miłe wzruszenie. Spróbuj teraz rozwinąć 
ten obraz tak, by był jak najbardziej przyjemnie odpręŜający... Gdy policzę do 
trzech, zakończymy to ćwiczenie. 
 
8) Ćwiczenia fizyczne i sport – rola wysiłku fizycznego w radzeniu sobie ze 
stresem jest dobrze znana. Okazuje się, Ŝe wiele ćwiczeń fizycznych pozwala 
pozbyć się napięcia stresowego przez zuŜycie energii zmobilizowanej w stresie do 
aktywności ciała. Najczęściej zalecane ćwiczenia: 

- jogging, 
- pływanie, 
- umiarkowany trening siłowy, 
- taniec 
- trening bokserski ( z workiem treningowym) 
 
 
 
 

PODSUMOWANIE –WSKAZOWKI DLA UCZNIA 
 
 
 
Redukuj stres, wpływając na swoje otoczenie: 
 
● Rozpoznawaj i eliminuj stresory ze swojego otoczenia. 
● Poszukuj wsparcia u innych osób – twórz dobre relacje z przyjaciółmi  
   i rodziną. 
● Zapewnij sobie miejsce i czas na odpoczynek. 
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Redukuj stres, odpręŜając ciało i eliminując napięcie 
emocjonalne: 
 
● Zwracaj uwagę na napięcie mięśni i oddech. 
● Naucz się odpręŜać ciało, stosując trening relaksacyjny. 
● Stosuj ćwiczenia fizyczne( tradycyjne lub harmonizujące ciało i umysł, takie jak 
  joga lub ćwiczenia kinezjologiczne. 
● Oddaj się raz na jakiś czas jakiejś formie medytacji lub odpręŜającej wizualizacji. 
● Uodparniaj się na stres, stosując procedurę odwraŜliwiania. 
-  

 
Redukuj stres , odwołując się do rozumu i twórczej wyobraźni: 
 
●  Przygotowuj się w wyobraźni do trudnych sytuacji. 
● Kontruj swoje negatywne myśli. 
● Odrzucaj nieracjonalne przekonania na swój temat, na temat ludzi  
   i świata.  
● Stawiaj sobie jasne cele. 
● Planuj systematycznie swoje działania. 
● Organizuj swój czas, nie zdawaj się na przypadek. 
● Sprawdzaj efekty swoich działań. 
● Rozwijaj się, nabywając nowe umiejętności. 
 
Redukuj stres, poznając siebie: 
 
● Rozpoznawaj swoje moŜliwości i ograniczenia. 
● Skupiaj się na tym, co moŜliwe do zmiany. 
● Zastanów się nad swoimi celami Ŝyciowymi. 
 

 
 
  


