
KILKA POMYSŁÓW 
NA STRES



CZYM JEST STRES?

• Nieraz zadajemy sobie to pytanie. 

• Małych i dużych zachęcamy do obejrzenia filmu „Stres - wróg czy 
przyjaciel”, który pomoże nam zrozumieć to zjawisko.

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU – Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA 
DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU


PROSTE POMYSŁY 
NA CODZIENNY STRES



WORECZEK DOBRYCH MYŚLI  

• Zróbcie sobie woreczek pełen dobrych 
i motywujących myśli. Mogą to być znane 
cytaty lub własne myśli.

• Poranek możecie zacząć od wylosowania 
karteczki z motywatorem, który ma dodać 
nam energii i dobrego nastawienia na cały 
dzień.

• Karteczek niech będzie wystarczająco dużo, 
by cała rodzina mogła się nimi częstować!!!

• MIŁEJ ZABAWY !



KILKA POMYSŁÓW DO WORECZKA

• Jeśli na coś nie mam wpływu – nie zaprzątam 
sobie tym głowy!

• Cieszę się każdą chwilą. 

• Przeżyję ten dzień najpiękniej jak potrafię! 

• Żyję w zgodzie ze sobą.   

• Będę dobrze myślał/a o sobie i innych.   

• Dzisiaj będzie świetny dzień na zabawę! 



PROSTE POMYSŁY 
NA CODZIENNY STRES



PUDEŁKO PRZYJEMNOŚCI 
- LISTA RZECZY, KTÓRE LUBIĘ ROBIĆ

• Niech każdy z Was zrobi swoje 
własne „pudełko przyjemności”, 
aby zabawa była miła dla każdego.

• Każdego dnia wylosuj przynajmniej 
jeden pomysł z pudełka i ciesz się 
przyjemnością zabawy, relaksu czy 
innej formy spędzania czasu, które 
zamieściłeś/łaś w pudełku.

• Możecie też umówić się, że 
będziecie te pomysły realizować 
razem, rodzinnie.

• ŻYCZYMY WIELU PRZYJEMNOŚCI! 



PROSTE POMYSŁY 
NA CODZIENNY STRES



„BANAN NA USTACH”



„BANAN NA USTACH” – INSTRUKCJA OBSŁUGI 
DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Popatrz na swoje odbicie w lusterku (może to być małe, kieszonkowe 
lusterko). 

Uśmiechnij się. Rozciągnij usta w uśmiechu, wyobraź sobie, że na ustach 
„masz banana” (jak pokazano na rysunku), wypróbuj różnego typu 
uśmiechy, im więcej pomysłów tym lepiej!

Powtarzaj to ćwiczenie wielokrotnie w ciągu dnia, szczególnie jeśli jesteś 
zdenerwowany, zaniepokojony, coś cię zasmuciło lub zezłościło. 

Kiedy dojdziecie do wprawy, lusterko nie będzie już potrzebne,  
a uśmiechanie się wejdzie nam w nawyk. 

Możecie w myślach motywować się mówiąc np. „to teraz banan na 
usta”  i uśmiechnąć się. 



ŻYCZYMY OWOCNEGO WYKORZYSTANIA POMYSŁÓW!

EMILIA GÓRCZYK I MILENA ZAŁUSKA



W PREZENTACJI WYKORZYSTANO

• https://pixabay.com

• https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU
– Film „Stres - wróg czy przyjaciel” powstał w 
ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka 
jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość 
systemu edukacji w kontekście uczenia się przez 
całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie 
uczenia się przez całe życie -- projekty 
systemowe), współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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