STRES - co to
jest i jak sobie z
nim radzić?
Kilka porad dla Ósmoklasistów przed
egzaminem
OPRACOWAŁA: BEATA BĄK-ŚCIERSKA

Z czym kojarzy Ci się słowo
stres?
Zapisz wszystkie swoje
skojarzenia np.: kolor, kształt,
sytuacja, osoba, itp.

STRES

Stres jest obecny w życiu każdego
z nas. W wielu przypadkach jest
swego rodzaju bodźcem, który
motywuje nas do działania,
jednak równie często może być
źródłem narastającej frustracji i
kłopotów zdrowotnych. Nadmiar
stresu niekorzystnie wpływa na
naszą psychikę i zdrowie, dlatego
dobrze jest nauczyć się sobie z Stres najprościej można
nim radzić.
zdefiniować jako reakcję
organizmu na wydarzenia, które
zakłócają jego równowagę,
obciążają go lub przekraczają
nasze zdolności do skutecznego
poradzenia sobie z jakąś sytuacją

Uważany jest za
doświadczenie
nieprzyjemne,
powodujące fizyczny
i psychiczny
dyskomfort.

ZASTANÓW SIĘ GDZIE W TWOIM CIELE JEST
UMIEJSCOWIONY STRES? CZY TO JEST
GŁOWA, BRZUCH, DŁONIE, A MOŻE RAMIONA
CZY MIĘŚNIE SZCZĘK LUB NOGI?

JAK MOŻE OBJAWIAĆ SIĘ STRES?

ciało
bladość, pocenie się, przyspieszone bicie serca,
myślenie
napięcie mięśni, zmiany ciśnienia krwi,
luki w pamięci, zapominanie,
suchość w ustach, ból pleców, szyi,
utrudniona koncentracja,
głowy i innych części ciała, niestrawność,
brak zainteresowania
bezsenność, częste oddawanie moczu
ZACHOWAnia
czymkolwiek
trudności z mówieniem,
EMOCJE
impulsywność, drżenie,
lęk, rozdrażnienie, smutek,
tiki nerwowe, wysoki i nerwowy
nerwowość, złość, zamykanie
śmiech,
się w sobie, zakłopotanie
zgrzytanie zębami, zmiany w

Egzamin
Ósmoklasisty!
SPRÓBUJ
OKREŚLIĆ SWÓJ
POZIOM STRESU
NA TERMOMETRZE
ORAZ NAPISZ,
JAKIE EMOCJE,
MYŚLI,
ZACHOWANIA
POJAWIAJĄ SIĘ,
GDY SŁYSZYSZ
LUB MYŚLISZ O
EGZAMINIE.

MYŚLI
EMOCJE

ZACHOWANIA

CZY TRUDNO BYŁO OKREŚLIĆ POZIOM STRESU,
POJAWIAJĄCE SIĘ EMOCJE, MYŚLI I ZACHOWANIA?
A MOŻE SZYBKO SOBIE Z TYM
PORADZIŁEŚ/AŚ?

TERAZ ZASTANÓWMY SIĘ, CO MOŻEMY ZROBIĆ,
ABY POKONAĆ STRES?
OTO KILKA POMYSŁÓW...
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ĆWICZENIA FIZYCZNE
Odpr ęż aj ą i pomagaj ą rozlu ź ni ć napi ę te
mi ęś nie. Dodatkowo organizm dotlenia
si ę , czyli poprawia si ę praca mózgu,
serca i p ł uc. To wszystko wp ł ywa na
lepsz ą pami ęć i koncentracj ę .

nie jest taki straszny?

my le

Sposoby na
stres

ĆWICZENIA

RELAKSACYJNE
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nieprzyjemne napi ę cie mi ęś ni,
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Relaks polega na rozlu ź nieniu i
uspokojeniu. Mo ż esz
zrobi ć kilka g łę bokich oddechów
lub spróbowa ć ć wicze ń
na uwa ż no ść , aby poprawi ć
koncentracj ę
W stresie pojawia si
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GDY STRES LUB ZMĘCZENIE
POJAWIA SIĘ PODCZAS
NAUKI...

Napij się wody

Zrób sobie przerwę

Zajmij się na chwilę czymś
innym np. posłuchaj muzyki,
zatańcz, poskacz, wyjdź na
chwilę na dwór

Poproś kogoś o pomoc

Zadbaj o zdrowy posiłek
Zdrzemnij się

POWODZENIA!

