
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ   KLASA 8                14.12.2020

Temat: Jak radzić sobie ze stresem?

Czym jest stres?

Stres można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na sytuacje,
które obciążają lub przekraczają zdolności do skutecznego poradzenia sobie
z problemami.

 

Stres możemy podzielić na dwa typy

1.  Stres może być  mobilizujący – załóżmy, że czeka nas wykonanie jakiegoś
zadania, a my musimy się do niego odpowiednio przygotować. Jest on 
pozytywny i zachęca nas do działania. Poprzez te działania wydziela się 
hormon zwany adrenaliną, który ułatwia nam jego wykonanie. 

2.  Przedłużający się stres lub stale występujące bodźce stresowe  (tak 
zwane stresory) wyczerpują nas fizycznie i psychicznie. Ten rodzaj 
stresu źle wpływa na nasz cały ustrój i stres zmienia się w stan 
negatywny.

Objawami przewlekłego stresu są :

• choroby serca i układu krążenia, 
• bóle głowy, 
• migreny, 
• bóle kręgosłupa, 
• kłopoty z trawieniem, 
• problemy z wagą, 
• kłopoty z cerą, 
• wypadanie włosów, 
• łamanie paznokci. 



Jak sobie radzić ze stresem?

1.Usiądź i zastanów się co wpływa na twoje stresujące myśli. Świetnym 
rozwiązaniem może okazać się zapisanie wszystkich problemów na kartce. 
Zapisanie sobie za i przeciw danym rozwiązaniom jest świetnym pomysłem. 

 

2. Posłuchaj muzyki. To ona pozytywnie wpływa na nasz układ cały układ 
nerwowy. Włączenie swojej ulubionej piosenki może przynieść Ci ukojenie.

3.Bądź aktywny!  Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na cały nasz 
organizm. Wiadomo to nie od dziś. Podczas aktywności fizycznej wydzielają się 
endorfiny, czyli hormony szczęścia. Na początku możesz mieć lenia, możesz nie 
mieć motywacji, ale uwierz mi – warto!

4. Skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą jest w stanie zmienić nasze 
nastawienie i podnieść nas na duchu.

5. Śpij! Brzmi dziwnie, ale jednak działa.  Sen jest jedną z najbardziej 
potrzebnych rzeczy w naszym życiu i nie możemy tego zaniedbywać! Warto 
kłaść się spać i wstawać o tej samej godzinie. Dzięki temu, nauczysz swój 
organizm pewnego nawyku. Pamiętaj o higienie snu- wywietrz pokój, odłóż 
telefon pół godziny przed snem. Dzięki temu będzie Ci łatwiej zasypiać, a sen 
pomoże Ci w regeneracji i walce ze stresem.

6. Pij dużo wody oraz odpowiednio się odżywiaj.  To jak się odżywiamy ma 
wpływ na całe nasze życie.

Picie wody może też pomóc w zwalczeniu stresu. 

7. Uśmiechaj się. Okazuje się, że każdy rodzaj uśmiechu pozytywnie wpływa 
na organizm. 

POZDRAWIAM!
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