
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Co z tym stresem? 

Grupa docelowa: uczniowie klas VI-VIII 

Czas zajęć: 45min – 60 min 

Cele ogólne: 

- uczeń zna metody radzenia sobie ze stresem  

– potrafi wykorzystać techniki radzenia sobie ze stresem 

- zna definicję stresu oraz jego mechanizmy działania 

1. Część wprowadzająca. 

- Stworzenie swobodnych warunków rozmowy (np. siedzenie w kręgu) 

- Przedstawienie celu i tematyki zajęć 

2. Część dyskusyjna – Tworzenie definicji 

- Wspólne(grupowe) tworzenie definicji stresu. Czym jest, czym się charakteryzuje, w 
jaki sposób się objawia, jak sobie z nim radzimy, jakie mamy doświadczenia itp. 

- Polecamy w tej części zastosować burzę mózgu lub jedną ze znanych wersji zapisu 
skojarzeń podawanych przez uczniów 

3. Część. Ćwiczenia i zabawy 

3.1 WYBUCHOWA BUTELKA EMOCJI 

Wybuchowa butelka: do przeprowadzenia tego ćwiczenia konieczna będzie butelka z 
mocno gazowanym napojem typu cola, ręczniki papierowe, rysunek z butelką napoju. 
Ćwiczenie ma na celu pokazać uczniom, co się dzieje z emocjami, które nie mają ujścia na 
zewnątrz. 



Prowadzący podaje pierwszemu uczniowi butelkę i prosi go, aby opowiedział, co w 
ostatnich dniach go zdenerwowało i po opisaniu tej sytuacji ma potrząsnąć butelką. 
Butelka wędruje kolejno pomiędzy uczniami opowiadającymi o tym, co ich ostatnio 
zdenerwowało. Za każdą rzecz, która ich zdenerwowała, potrząsają butelką. Po całej 
rundzie prowadzący pyta, kto chce teraz otworzyć butelkę? Co by się stało? To jest to 
samo, co się dzieje z naszymi uczuciami, kiedy pozwalamy im budować i wznosić się w 
środku, a nie dajemy im się uwolnić - może to prowadzić do dramatycznych wydarzeń. 
Jeśli to było nasze zachowanie, co to może być? Poproś uczniów o przykłady, takie jak 
uderzenie kogoś, krzyczenie, trzaskanie drzwiami, samookaleczenie. 

Indywidualnie poproś uczniów, aby wypełnili arkusz z rysunkami butelek i zastanowili 
się nad rzeczami, które ich wzburzają, wywołują u nich reakcję negatywną (nie muszą 
dzielić się informacją na ten temat z klasą)? Kiedy każdy wypełni swoją butelkę 
negatywnymi emocjami, zastanówcie się wspólnie, co może się z nimi stać w 
przyszłości? Aby zapobiec eksplozji naszych butelek, musimy jakoś ulżyć temu ciśnieniu. 
Możemy inaczej patrzeć na nasze problemy. Możemy wykorzystać strategię radzenia 
sobie ze stresem, aby pomóc nam odreagować lub wyciszyć emocje. Wprowadzamy 
ćwiczenia relaksacyjne. 

3.2 Ćwiczenie: „Można inaczej”.  

Nauczyciel dzieli klasę na grupy, w zależności od liczebności oddziału lub grupy, zespoły 

powinny składać się z 2 do 4 osób. Prosimy, aby grupy zajęły wygodne miejsca 

(dowolnie: na podłodze, złączonych ławkach), rozdajemy każdej grupie kartkę papieru. 

Zadaniem każdego zespołu jest wymyślenie 2 sytuacji wywołujących zdenerwowanie, 

stres i zapisanie tego na kartce. Następnie grupy wymieniają się kartkami. Zadaniem 

kolejnej grupy będzie znalezienie przynajmniej jednej dobrej strony każdej z zapisanych 

sytuacji. Ćwiczenie kończy się, kiedy kartka wróci do grupy wypisującej sytuacje 

stresujące. Na zakończenie tego ćwiczenia wszyscy siadają w kręgu (nie rozdzielamy 

grup) i odczytują, jakie dostali porady. Zdanie to ma na celu pokazanie, że jeśli 

spojrzymy z innej perspektywy, to znajdziemy zawsze jakieś pozytywne strony lub 

efekty danej sytuacji. 

3.3 Ćwiczenie „Moje sposoby radzenia sobie ze stresem"  

Każdy z uczestników oddzielnie tworzy listę własnych, skutecznych sposobów radzenia 

sobie ze stresem. Wspólnie odczytujemy najważniejsze, powtarzające się wypowiedzi. 

Wspólnie decydujemy o ich hierarchii. 

 

3.4 Ćwiczenie - „Moje myśli"  

 

Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie młodzieży, że niektóre myśli również mogą 

być stresujące. Młodzież dostaje karteczki z określonymi sytuacjami obok wpisuje, jakie 

myśli towarzyszyłyby danej sytuacji. Następnie wprowadzone zostają pojęcia myśli 

negatywnych i pozytywnych - jako różnych sposobów percepcji tej samej sytuacji. 

Młodzież samodzielnie przeformułowuje swoje myśli na formę pozytywną. 

3.5 Zastosowanie wybranej techniki relaksacyjnej ( załącznik) 



4. Zakończenie zajęć i podsumowanie. 

 

Załącznik – butelka emocji 

 

 
 

 

 

 

 

 



Wykaz ćwiczeń relaksacyjnych 

 

1. Kontrola oddechu: oddychanie przeponowe, wydech krótkimi, równymi 

wydechami - pogłębienie oddechu przez ćwiczenie. 

2. Kontrola napięcia mięśniowego: ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia 

wyciszające - służą koncentracji. 

3. Wpatrywanie się w jeden punkt: uczniowie siadają, wybierając i 

wpatrują się w niego 1-3 min. 

4. Uruchamianie bodźców słuchowych: uruchamiamy tylko bodźce 

słuchowe (1-3 min) - ograniczenie bodźców wzrokowych. 

5. Wsłuchiwanie się w siebie: zmykamy oczy, zatykamy uszy, 

wsłuchujemy się w siebie (2-3 min). 

6. Pozycja sowy: długie siedzenie, chwytamy dłonią ramie przeciwległe, 

robimy głęboki wdech, głowę skręcamy do tego ramienia, które trzymamy, i 

wydychamy powietrze krótkimi wydechami (próba piórka). 

7. Pozycja dorożkarska: nabrać powietrza w płuca, prostując plecy, a potem, 

powoli wypuszczając powietrze, pozwolić „opaść" klatce piersiowej, stopniowo 

pochylając się, najpierw kolana przywrzeć mocno do siebie, a potem 

rozluźniając mięśnie, rozstawić swobodnie, ręce luźno opuścić na kolana, 

pokołysać się jakby w rytm jazdy. 

8. Trening autogenny Schultza: odczuwanie ciężaru ciała odczuwanie ciepła - 

rozluźnienie mięsni. 

9. Relaks stopniowy Jackobsona: świadome napinanie i rozluźnianie 

mięśni. 


