
Lekcja         15.04.2020r. 
 
Temat: Poznajemy metody radzenia sobie ze stresem. 
 

1) Przepisz lekcję, datę i temat do zeszytu. 
2) Przeczytaj poniższe informacje. 
3) Wykonaj ćwiczenia. 
4) Przepisz do zeszytu wszystkie informacje zaznaczone na różowo. 

 
Wstęp 

Stres jest obecny w życiu każdego z nas.  
Uważany jest za doświadczenie nieprzyjemne powodujące fizyczny i psychiczny dyskomfort. Gdy 
znajdujemy się w tak niekomfortowej sytuacji, nasz organizm zaczyna produkować tzw. hormony 
stresu. Ich rolą jest mobilizacja wszystkich układów, aby poradzić sobie z trudną sytuacją. 
 
Ćwiczenie 1  

Porozmawiaj z mamą lub tatą, siostrą, bratem, babcią, dziadkiem. 
• Z czym kojarzy się wam słowo „stres”?  
• Co odczuwacie, gdy stajecie w obliczu sytuacji stresującej?  
• Jakie sytuacje was stresują?  
 
Co to jest stres? 

Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, 
które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego 
poradzenia sobie. 

Stres można jednak kontrolować, niwelować, a wreszcie walczyć z nim na wiele różnych 
sposobów. 

Stres może towarzyszyć nam w szkole, w domu, podczas kontaktu z bliskimi lub obcymi 
osobami.  
 
Przyczyny stresu 

Przyczyn jest wiele. Im więcej osób – tym więcej przyczyn. Każdy z nas jest inny. Należy do tego 
podchodzić indywidualnie. Dla jednych może to być sytuacja, która zmusza do dużej ilości pracy. Przez 
to zaczynają się problemy ze snem, nieustające złe myśli. Przykładem może być też sprawdzian z 
matematyki na którym danej osobie zależy. Spora liczba osób stresuje się wystąpieniami publicznymi, 
kiedy muszą zaprezentować coś samemu lub też w grupie. 
 
Stres możemy podzielić na dwa typy 

 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. 

 Przedłużający się   wyczerpują nas fizycznie i psychicznie. Ten rodzaj stresu źle wpływa na 
nasz cały ustrój i stres zmienia się w stan  negatywny.  Jego skutkami są: rozdrażnienie czy załamanie 
psychiczne, czasem nawet depresje. 

Jakie są objawy stresu? 

Stres może objawiać się na różne sposoby.  Jego skutkiem mogą być: trzęsące się ręce, 
kołatanie serca czy zimne poty, ból brzucha, ból głowy, mdłości. Przy długotrwałym stresie dochodzą 
problemy ze snem, problemy z wagą, kłopoty z cerą, wypadanie włosów, łamanie paznokci, choroby 
serca. 

Pozbycie się stresu ze swojego życia jest praktycznie niemożliwe. Można jednak podejmować 
różne działania, aby zapanować nad stresem lub mocno go ograniczyć. 
 
 



Ćwiczenie  2 
Przeczytaj poniższe metody radzenia sobie ze stresem i w zeszycie zapisz numerki tylko tych, które 
stosujesz.  
 
Jak sobie radzę ze stresem?  
1. Dużo jem.  
2. Chodzę na długie spacery.  
3. Kłócę się ze wszystkimi dookoła.  
4. Słucham muzyki.  
5. Proszę kogoś o radę.  
6. Szukam nowych informacji, które pomogą mi rozwiązać problem.  
7. Pomagam komuś innemu.  
8. Czytam.  
9. Oglądam telewizję, aby nie myśleć o problemach.  
10. Biorę kąpiel.  
11. Pozwalam sobie na wyrażenie złości, np. krzyczę, uderzam w poduszkę itp.  
12. Wypowiadam się w twórczości: piszę, maluję, śpiewam, gram na instrumencie.  
13. Idę na zakupy.  
14. Włączam komputer i gram do nocy.  
15. Rozmawiam z przyjacielem lub rodziną.  
16. Zajmuję się moim hobby (jakim ?)........................................................... 
17. Uprawiam ćwiczenia fizyczne.  
18. Mówię o czymś innym.  
19. Staram się wyspać.  
20. Inne sposoby (jakie?) ……………………………………………………........... 
 
 
 


