
Jak rozpoznawać stres w codziennych sytuacjach? 

Wstęp: Siadamy z dzieckiem/ dziećmi przy stole, na podłodze, w wygodnym miejscu. Dorosły 

rozpoczyna zajęcia od pytania wszystkich: Co dobrego, miłego, przyjemnego dziś się wydarzyło? 

Na koniec odpowiada dorosły. 

Wprowadzenie: Każdy z nas w codziennych sytuacjach, w nowych, nieznanych może odczuwać 

lęk/ stres/zaniepokojenie. Jest to nasza naturalna reakcja, odpowiedni poziom stresu jest nam 

potrzebny aby podejmować działania, zbyt wysoki wpływa niewłaściwe na nasze myśli, emocje i 

zachowania. W naszej głowie mogą pojawiać się różne myśli np. ,,Czy dam radę?”, ,,nie potrafię 

tego zrobić”, ,,jestem beznadziejny”. To powoduje, że jest nam trudno sobie poradzić. Dlatego 

tak ważna jest umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie w takich sytuacjach. 

Zadanie 1: Uczymy się rozpoznawać sygnały związane z naszym ciałem, które informują nas, że 

przeżywamy niepokój/ stres. W tym celu rysujemy z dzieckiem dużą postać, zaznaczamy sygnały 

płynące z ciała, które najczęściej towarzyszą nam podczas napięcia/ stresu (podpowiedź: różne 

bóle np. brzucha, głowy, biegunka, kołatanie serca, przyśpieszony oddech, drżenie dłoni, ciała, 

zimne stopy oraz dłonie, rumieńce na twarzy lub blada twarz itp.). Rodzic również może pokazać 

dziecku, które sygnały pojawiają się w nim samym- warto aby dziecko zrozumiało, że w tym 

zakresie każdy może się różnić. 

Zadanie 2: Dorosły oraz dziecko, zastanawiają się, jakie sytuacje z życia codziennego najczęściej 

powodują u nich stres/ niepokój. Można je wypisać na kartce, młodsze dziecko może taką 

sytuację narysować w formie obrazka (np. odpytywanie przez nauczyciela, pisanie sprawdzianów, 

rozmowy z nowymi osobami, kłótnia z rodzicami itp.). Następnie odpowiadamy na pytania: 

1. Czy kiedykolwiek zdarzyło mi się to czym się straszę? 

2. Co mogę zrobić/ myśleć aby się tak nie martwić? 

Zadanie 3: Wspólnie zastanawiamy się jakie myśli nam towarzyszą w sytuacjach stresujących 

(podpowiedź: nie dam rady, jestem za słaby, jestem beznadziejny, na pewno mi się to nie uda, 

jakie to trudne itp.). Na podstawie udzielonych odpowiedzi wspólnie z dzieckiem możemy 

spróbować podane przykłady zamienić na zdania wspierające (np. ,,nie uda mi się” zamieniamy 

,,podejmę wyzwanie, zobaczymy co z tego wyjdzie”). 

Zadanie 4: Dziecko przypomina sobie niedawną stresującą sytuację, w której czuło stres/ 

niepokój. Rysujemy termometr na którym zaznaczamy jak bardzo silny był ten stres. Podajemy 

różne przykłady stresujących sytuacji i określamy ich siłę. Ważne aby pokazać dziecku, że każda 



sytuacja może powodować różne nasilenie stresu. W tym zadaniu podajemy również sytuacje, 

które powodują, chęć podejmowania trudniejszych dla nas wyzwań. 

Zadanie 5: Wspólnie wyszukujemy przykładowych sposobów regulujących nasz stres (przykłady: 

trening oddechowy- głęboki wdech i wydech, rozmowa z kimś bliskim, aktywność fizyczna, 

posłuchanie muzyki, oglądanie telewizji itp.). Przykładowe sposoby można zapisać na kartce, aby 

dziecko mogło w każdej sytuacji do nich wrócić. 

Podsumowanie: Luźna rozmowa z dzieckiem czym jest stres, jakie znamy sygnały płynące z ciała, 

które informują nas, że odczuwamy stres, co wtedy sobie możemy pomyśleć. 

Na zakończenie : Dziecko tworzy portret stresu (obrazek, wyklejanka itd.), następnie swój 

obrazek przerabia tak, aby wyszło z niego coś śmiesznego/zabawnego.  

 

 

 


