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Stres jest nieodłączną częścią naszego życia.
Dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Sposobów redukcji stresu jest bardzo wiele, 
oto moje propozycje na walkę ze stresem.



ROZMYŚLANIE

Przyjrzyj się sobie!

Usiądź w spokojnym miejscu po to, aby porozmyślać, o tym jak się
czujesz i co wpływa na twoje stresujące myśli (wystarczy 5-10 minut).
Świetnym rozwiązaniem może okazać się zapisanie wszystkich
problemów przeżyć, odczuć na kartce lub też zacznij prowadzić
dziennik.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Ruch to zdrowie!

Uprawiaj ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu, takie jak: chodzenie, bieganie,
jazda na rowerze czy też rolkach, wspinaczka. Mogą to być także ćwiczenia, które
można wykonywać  w domu (aerobik, zumba, joga), bądź na siłowni.
Ćwiczenia fizyczne zużywają adrenalinę (hormon stresu), wyzwalają endorfiny
(hormony szczęścia), wzmacniają poczucie pewności siebie, poprawiają nastrój      
i wygląd, a także obniżają poziom niezadowolenia.

Ważne jest regularne ruszanie się!



REGULARNY SEN

Organizm wypoczywa wówczas gdy jest właściwa

jakość, ilość i regularność snu (dzieci w wieku     

6 - 12 lat powinny spać 9–12 godzin na dobę, 

w wieku 13–18 lat – 8–10 godzin na dobę).



ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ

Zwracaj uwagę na to co jesz i jak szybko.

Spożywaj codziennie owoce i warzywa oraz produkty

o wysokiej zawartości magnezu (występuje w produktach

pełnoziarnistych, orzechach, pestkach dyni, kakao).

Ważne jest także picie odpowiedniej ilości wody.



WYPOCZYNEK
Daj sobie szansę na wypoczynek!

Zrób coś tylko dla siebie - to co Cię uszczęśliwia!

Wypoczynek może być:

• czynny, np.: uprawianie 
sportu (jazda na rowerze, 
bieganie czy też 
wychodzenie na spacer      
z psem), zwiedzanie czy 
też podróżowanie;

• bierny np. sen, czytanie 
książki, słuchanie muzyki, 
rysowanie, oglądanie 
filmu.



SŁUCHANIE MUZYKI 
(MUZYKOTERAPIA)

Znajdź chwilę na posłuchanie ulubionej muzyki, przyniesie to Tobie
ukojenie. Nie ma znaczenia jaka to muzyka (może to być rap albo  
po prostu muzyka relaksacyjna) liczy się zabawa i radość. 
Granie na instrumencie, tańczenie bądź bieganie (do energicznej
muzyki)  to również świetny sposób na zredukowanie bądź pozbycie
się napięcia. 



SZUKANIE POMOCY - ROZMOWA

Nie bój się prosić o pomoc bliskich lub specjalistów!

Rozmowa (szczera i swobodna)  oraz przebywanie  z kimś bliskim

potrafi zmienić postrzeganie problemu, a także zredukować

niepokój.

Możesz też skorzystać z porady psychologa lub psychoterapeuty.

Każdy ma słabsze chwile i czasami wystarczy się wygadać!



WYJDŹ Z DOMU

Natura może zdziałać cuda!

Wystarczy wyjść na świeże powietrze 

i obserwować otaczającą nas przyrodę.



AKTYWNOŚĆ SENSORYCZNA

Ugniatanie piłki, plasteliny, miękkiej piłeczki, balonu

napełnionego mąką czy też zwykłej kartki z papieru      

to prosty sposób na rozluźnienie się i zmniejszenie

napięcia.



ORGANIZACJA ŻYCIA CODZIENNEGO 
- PLANOWANIE

Naucz się zarządzać swoim czasem!

W pierwszej kolejności zaplanuj  wykonanie

najważniejszych spraw, później skup się 

na reszcie.



GŁEBOKIE ODDYCHANIE

Weź głęboki oddech, pomoże to Tobie

ukoić nerwy, zredukować lęk i zmniejszyć

stres.

Pamiętaj by oddech był miarowy i spokojny!



WIZUALIZACJA
(tworzenie obrazków w głowie)

Nastaw swój mózg na działanie w jakimś określonym

przez siebie kierunku. Wyobrażaj sobie pozytywne

rzeczy, np. coś co może Cię dzisiaj miłego spotkać

(dobrą ocenę w szkole, podróż w wymarzone miejsce,

spotkanie z kimś bliskim lub znanym, itp.).  



Oto kilka miejsc gdzie można 
znaleźć fachową pomoc i wsparcie  

w radzeniu sobie ze stresem:

• Towarzystwo Pomocy Młodzieży (22) 887 88 05;

• Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111;

• Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu 

psychicznego 800 70 2222.



„Odnieść sukces, 
to kłaść się spać
z wewnętrznym 

spokojem.”

Psychozytywnie.pl



ŹRÓDŁO

• https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/stres-objawy-i-
sposoby-radzenia-sobie-ze-stresem,141,n,192 

• https://www.minimalife.com.pl/9-sposobow-na-stres/

• "Twoje dziecko i stres" dr Archibald Hart;

• "Stres dziecięcy" G. Witkin;


