
Często egocentrycy są zdolni do agresji, podczas gdy empatia hamuje takie zachowania.

Można powiedzieć, że przeciwieństwem empatii jest egocentryzm. Tak twierdziła np. węgierska 
psycholog dziecięca, Margaret Mahler. Egocentryk to ktoś, komu wydaje się, że świat kręci się wokół 
niego. Nie jest w stanie na daną sytuację spojrzeć z innej perspektywy niż swoja i nie umie wyobrazić 
sobie stanów emocjonalnych innych ludzi. Często nie uświadamia sobie nawet tego, że inni ludzie 
również mają uczucia. Dla niego istnieje tylko on sam. Większość ludzi potrafi jednak w mniejszym lub 
większym stopniu wczuć się w położenie drugiej osoby. U niektórych empatia jest bardzo wysoko 
rozwinięta, a u innych ten proces nie zachodzi, na zawsze pozostają egocentrykami.

31 marca
Temat: Czym jest empatia?

Empatia: co to jest?

Godzina wychowawcza klasa VII s 

Empatia to inaczej współodczuwanie, czyli umiejętność wyobrażenia sobie uczuć i emocji drugiej osoby, 
co określamy mianem empatii emocjonalnej, oraz zdolność odczytywania sposobu myślenia drugiej 
osoby, co z kolei nazywamy empatią poznawczą.

Człowiek empatyczny jest w stanie w większym stopniu niż ktoś, kto jest empatii pozbawiony, zrozumieć 
postawy i działania innych dzięki temu, że umie wczuć się w ich stan wewnętrzny. Potrafi spojrzeć na 
rzeczywistość czyimiś oczami i wyobrazić sobie, co druga osoba czuje, a często nawet przeżywać pewne 
wydarzenia razem z nim i wspólnie cieszyć się z sukcesu lub płakać nad porażką.

31 marca - 26 maja

W innym etapie eksperymentatorzy czytali opowiadania, których bohater doświadczał którejś z tych 
emocji. Dzieci miały nazwać tę emocję lub przyporządkować do postaci odpowiednią twarz.

W latach 70. XX w. Helen Borke przeprowadziła eksperyment na 200 dzieciach w wieku od 3 do 8 lat. 
Badanie składało się z kilku etapów. W jednym z nich pokazywano dzieciom zdjęcia twarzy wyrażających 
różne emocje, np. radość, smutek, strach, złość. Co się okazało? Nawet 3-letnie dzieci potrafiły 
prawidłowo identyfikować te emocje, choć rzeczywiście z wiekiem szło im to coraz lepiej.

Empatia u dzieci

Już 3-latek jest świadomy, że inni ludzie mają uczucia i że te uczucia różnią się w zależności od sytuacji.

Inaczej jest ze strachem. Tę emocję lepiej identyfikowały dzieci nieco starsze, w wieku 4,5-5 lat. Na tym 
etapie maluchy zaczynają oglądać różne kreskówki i choćby z nich mogą nauczyć się strachu. Ogólnie 
rzecz biorąc, wyniki tego eksperymentu zaprzeczyły teorii Piageta, że aż do 7 r. ż. dzieci są 
egocentrykami.

Tu także nawet trzylatki dobrze sobie radziły. Małe, 3-3,5-letnie, dzieci najlepsze wyniki osiągały w 
rozpoznawaniu emocji określających rzeczy przyjemne lub nieprzyjemne, co wynika najprawdopodobniej 
z tego, że skoncentrowane są one raczej na zaspokajaniu swoich potrzeb, a to wiąże się z uczuciem 
przyjemności, gdy osiągają to, czego chcą lub smutku czy złości, gdy się im odmawia.

A każdy rodzic wie, że nawet mniejsze dzieci, 2-2,5-letnie, potrafią podarować swoją zabawkę dziecku, 
które płacze. Czyli rozumie, co ono czuje i co może je pocieszyć. Co ciekawe, w badaniu nie znaleziono 
żadnego powiązania z płcią, więc twierdzenie, że empatia to domena kobiet jest także błędne.

Zagadnieniem empatii zajmował się szwajcarski biolog i psycholog, Jean Piaget. Jego zdaniem empatia 
jest pewnym etapem rozwoju poznawczego. Małe dzieci aż do 7. roku życia są egocentrykami, nie 
uświadamiają sobie, że inne osoby czy zwierzęta coś czują. Są nieświadomie skoncentrowane na sobie. 
Oznacza to, że nie potrafią wczuć się w położenie innej osoby, są przekonane, że znajdują się w centrum 
wszechświata. Z czasem świadomość rozwija się i dziecko staje się stopniowo coraz bardziej 
empatyczne.



Empatia: dlaczego jest taka ważna?
Z całą pewnością na rozwój empatii wpływ mają relacje z rodzicami na wczesnym etapie dzieciństwa, a 
potem także środowisko, w jakim człowiek wzrasta. Dlatego empatia u każdego człowieka ma inny 
poziom.

pogłębienie samoświadomości – zdolność kierowania uwagi w głąb siebie, umiejętność nazywania 
własnych uczuć ;

Warto wiedzieć
Empatia się przydaje

komunikacja – umiejętność komunikowania zarówno własnych uczuć, jak i odbierania sygnałów 
wysyłanych przez innych ludzi.

Istnieją osoby wyjątkowo empatyczne i takie, które tej cechy są kompletnie pozbawione. Warto tu dodać, 
że skrajnie rozwinięta empatia może stać się problemem. Człowiek, który zanadto przejmuje się czyimiś 
stanami emocjonalnymi, może z czasem odczuć brak zainteresowania własną osobą (przez siebie i 
innych!), swego rodzaju zaniedbanie, a czasem nawet i zwykłe zmęczenie.

Może to być jakieś zdarzenie, które wpłynie na postrzeganie przez tę osobę rzeczywistości – np. 
bezinteresowna pomoc innego człowieka. Zadziałać może nawet przypadek –  pozbawiona dotąd empatii 
osoba zostaje poproszona o spędzenia dnia w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w zastępstwie za 
kogoś innego, i to doświadczenie robi na niej takie wrażenie, że odtąd sama chce pomagać.

Posiadanie czworonoga, zwłaszcza psa, w dużym stopniu rozwija empatię.

Powstaje pytanie, czy empatii można się nauczyć? Czy ktoś, kto przez całe dotychczasowe życie nie 
zawracał sobie głowy emocjami innych ludzi może się zmienić? Oczywiście. Nie jest to jednak prosta 
sprawa i często wymaga zaistnienia wspomagającego bodźca.

https://youtu.be/4843hJVDmcA

Zwiększa szansę na przetrwanie, bowiem pozwala przewidzieć zachowania innych ludzi. Wiedząc, że 
sąsiadka wybucha złością, gdy wprowadza się rower na klatkę schodową, możemy przygotować się na jej 
atak agresji, kiedy zdarzy nam się postawić zabłocony wehikuł pod jej drzwiami.

Zdolność empatii okazuje się przydatna w wielu życiowych sytuacjach. Pomaga w relacjach 
międzyludzkich, ułatwia budowanie więzi przyjacielskich, małżeńskich i rodzicielskich oraz zawodowych.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:

Empatia często ułatwia życie, ludzie empatyczni są przeważnie otoczeni przyjaciółmi, a to wiąże się z tym, 
że zawsze mogą liczyć na ich pomoc.

Empatia to bardzo ważna i pożądana cecha także w wielu zawodach, takich jak terapeuci, pracownicy 
socjalni, nauczyciele, policjanci, a nade wszystko pielęgniarki i lekarze. Dobrze by także było, gdyby 
stanowiska urzędnicze powierzane były wyłącznie ludziom o wysoko rozwiniętej empatii.

Zwierzaki są najlepszymi nauczycielami w tej dziedzinie, bowiem same bezbłędnie rozpoznają emocje 
swoich właścicieli. Empatię możemy w końcu kształtować zapisując się do kółka teatralnego.

By dobrze zagrać daną postać i odzwierciedlić uczucia, którą nią targają, trzeba się możliwie jak 
najbardziej wczuć w jej emocje. Tak więc empatii można się nauczyć, ale trzeba chcieć otworzyć serce na 
uczucia. Ważna jest właśnie ta świadomość oraz decyzja, że chcę pracować nad sobą. To już jest połowa 
sukcesu. A w trenowaniu empatii pomocne są:

uwaga – uważne obserwowanie sytuacji;
słuchanie – nie tylko słyszenie, co ktoś mówi, ale dogłębne rozumienie tego, co się słyszy;



Jak ćwiczyć mózg? Zachowanie sprawności umysłowej jest bardzo ważne. Podobnie jak trenujemy i 
wzmacniamy mięśnie poprzez aktywność fizyczną, możemy również poprawić działanie naszego mózgu. 
Regularny trening mózgu sprawi, że umysł na długo zachowa sprawność, będziemy lepiej zapamiętywali i 
szybciej kojarzyli fakty, osoby, miejsca oraz inne zdarzenia z naszego życia. Regularny trening mentalny, 
pozwoli Ci zachować bystrość umysłu, co może w przyszłości uchronić Cię przed demencją czy 
Alzhaimerem.

Lumosity – Jak twierdzą twórcy aplikacji Lumosity już 15 minut używania aplikacji trzy razy w tygodniu daje 
rezultaty. Z aplikacji z powodzeniem korzysta na świecie już ponad 70 mln ludzi. Trening występuje pod 
postacią przyjemnych minigier poprawiających logiczne myślenie, koncentrację, pamięć i szybkość 
myślenia.

Czy będzie to sudoku, krzyżówka, układanie puzzli czy też inne gry logiczne ich regularne wykonywanie i 
rozwiązywanie da Twojemu mózgowi regularny bodziec do ćwiczenia. Rozwiązując łamigłówki angażujesz 
swój mózg do logicznej pracy i wysiłku umysłowego. Może Ci to również pomóc w poprawie koncentracji, 
ponieważ intensywne ćwiczenia umysłowe wymagają skupienia i myślenia, aby osiągnąć w nich cel i 
sukces.

Temat: Jak trenować myślenie?

„JEŚLI MASZ MÓZG, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY, ŻEBY GO UŻYWAĆ.”

Personal Zen – Wiesz co jest negatywnie wpływa na Twój mózg? Stres, brak snu i brak relaksu. Personal 
Zen to aplikacja oparta o lata badań i doświadczeń nad układem nerwowym człowieka. Twórcy 
zapewniają, że już 10 minut dziennie obniży znacznie Twój poziom stresu.

Dobrym sposobem na rozgrzanie naszego mózgu do lepszej pracy, nauki i codziennego działania może 
też być skorzystanie z dedykowanych do tego celu aplikacji mobilnych. Obecnie telefony mamy 
praktycznie zawsze przy sobie, możemy wykorzystać podróż do pracy transportem miejskim, kolejkę w 
sklepie czy oczekiwanie na umówione spotkanie na umysłową rozgrzewkę.

Oto przykładowe aplikacje mobilne, z których możesz skorzystać:

Mózg pobudzany do regularnej pracy lepiej funkcjonuje na co dzień. Jeśli chcesz ćwiczyć swój mózg, ale 
nie wiesz od czego zacząć, oto 8 sposobów, które mogą Ci w tym pomóc:

Skąd się biorą pomysły? Jak uczymy się myśleć? Na co dzień zupełnie się nad tym nie zastanawiamy, 
jednak procesy myślenia trenujemy już od narodzin, a nawet w życiu płodowym. Ćwiczenie mózgu, 
rozwijanie kreatywności pomagają nam radzić sobie w sytuacjach stresowych, a nasze pomysły stają się 
coraz bardziej różnorodne.

#1 Rozwiązuj łamigłówki

Przedstawię Wam 10 pomysłów jak trenować swój mózg

MERYL STREEP

7 kwietnia

Badania wskazują, że fizyczne robienie notatek i spisywanie własnoręcznie naszych myśli, poprawia 
skupienie, pamięć i pozytywnie pobudza funkcje mózgowe. Niektórzy twierdzą również, że zwiększa się w 
ten sposób nasza kreatywność i jesteśmy wstanie wymyślać bardziej innowacyjne rozwiązania i 
rozwiązywać skuteczniej różne problemy, z którymi się zmagamy.

#2 Pisz częściej

Memrise – Uczenie się nowego języka to genialny sposób na ćwiczenie systematyczności i spróbowanie 
czegoś nowego. Grywalizacja i powiadomienia zmotywują Cię do regularnych treningów, krok po kroku 
wprowadzając nowe słownictwo. Lekki powiew świeżości otworzy Twój umysł na nowe bodźce. Zainstaluj 
Memrise i wybierz język, który wyda Ci się egzotyczny, ciekawy i interesujący.
Na rynku jest mnóstwo genialnych narzędzi, które pomogą pobudzić Twój mózg do działania. Wybierz 
najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Żyjemy w świecie zdominowanym przez technologie. Na co dzień piszemy głównie korzystając z 
klawiatury, korzystamy z ekranów dotykowych na tabletach, coraz rzadziej piszemy własnoręcznie 
korzystając z papieru. Jednak tylko dlatego, że wzrosła popularność komunikacji elektronicznej nie 
powinieneś zapominać o tradycyjnym pisaniu długopisem, piórem czy ołówkiem na prawdziwym papierze.



Czytanie powieści może pomóc Ci w rozwinięciu Twojej wyobraźni i kreatywności, podczas gdy czytanie 
materiałów naukowych, wiadomości może poprawić Twoje zdolności analizy i krytycznego myślenia 
ponadto czytając zwiększasz swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata.

#3 Ucz się nowych słów i języków obcych

CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA

Kiedy używasz swojej niedominującej ręki, aby pisać, rysować, myć zęby, czy wykonywać inne codzienne 
czynności wzmacniasz sieci neuronowe w swoim mózgu i możesz nawet w ten sposób stworzyć w swoim 
mózgu nowe połączenia neuronowe. Może to dodatkowo pomóc Ci uwolnić niewykorzystaną kreatywność i 
potencjał, ponieważ użycie niedominującej ręki pomaga aktywować niedominującą część Twojego mózgu, 
co skutkuje jeszcze bardziej innowacyjnym myśleniem.

Aby wzmocnić pozytywne efekty pisania na Twój mózg, dobry pomysłem jest od czasu do czasu zmiana 
ręki, którą piszemy. Przestawienie się z ręki dominującej na teoretycznie słabszą, może działać cuda dla 
Twojego mózgu.

Doskonałym sposobem na poprawienie swojej pamięci, jak również słownictwa jest codzienne nauczenie 
się jakiegoś nowego słowa. Poprzez uczenie się i zapamiętywanie nowych słów oraz późniejsze ich 
używanie, Twój mózg jest bardziej aktywny.

Stałe pobudzanie mózgu do działania, angażowanie go i koncentrowanie się  odgrywa ogromną rolę w 
zachowaniu bystrości umysłu i zdrowia psychicznego. Świetnym sposobem, aby Twój mózg miał się lepiej 
jest włączenie do swoich codziennych nawyków regularnego czytania. Ważne jest też, abyś czytał różne 
rodzaje treści, z różnych źródeł i obszarów tematycznych. Różne rodzaje materiałów do czytania mogą 
działać na rożne części Twojego mózgu.

WISŁAWA SZYMBORSKA

#5 Utrzymuj kontakty towarzyskie
Jeśli Twoja komunikacja z innymi sprowadza się głównie do komunikacji elektronicznej przez email, social 
media i inne komunikatory powinieneś to zmieniać, aby poprawić sprawność swojego mózgu. Zwiększ 
swoją aktywność społeczną w realnym świecie. Nic tak nie poprawia funkcji mózgu i skupienia jak szczera 
rozmowa twarzą w twarze z drugim człowiekiem. Ponadto budowanie dobrych relacji i poszerzanie swojej 
sieci kontaktów może Ci również pomóc w osiąganiu swoich celów i zwiększeniu Twoich szans na sukces 
w życiu. Nie bądź samotną wyspą, wyjdź do ludzie, rozmawiaj dziel się swoimi doświadczeniami, nie tylko 
pobudzi to Twój mózg do działania, a wpłynie również pozytywnie na Twoje samopoczucie.

#6 Próbuj nowych rzeczy i oderwij się od rutyny
Staraj się każdego dnia próbować i doświadczać czegoś co do tej pory nie robiłeś. Może być to coś tak 
prostego jak zjedzenie jakieś nowej potrawy, której jeszcze nigdy nie kosztowałeś. Jeśli do chwili obecnej 
nie gotowałeś samodzielnie, może czas zacząć.

#4 Więcej czytaj

Jeszcze większą korzyść w treningu mentalnym przynosi nauka zupełnie nowego języka. Ucz się nowych 
języków samodzielnie korzystając z dostępnych w Internecie materiałów (możesz np. skorzystać z 
wspomnianej wcześniej aplikacji Memrise). Jeśli możesz sobie na to pozwolić zapisz się na kurs językowy. 
Świetnym sposobem jest też podróż do kraju, w którym dany jeżyk jest używany szybciej się w ten sposób 
nauczysz zanurzając się w kulturze i języku oraz jeszcze lepiej pobudzisz swój mózg do działania.

Podczas gdy codzienne nawyki nam pomagają i ułatwiają wykonywanie z powodzeniem pewnych 
czynności i realizacji codziennych zadań, włączają też niestety w naszym mózgu często funkcję 
„autopilota”. Ten brak myślenia, odtwarzanie tych samych czynności, może powodować, że nasz mózg jest 
mniej stymulowany i zaangażowany, co pogardza jego działanie i negatywnie wpływa na jego 
funkcjonowanie. Jeśli każdego dnia idziesz do pracy tą samą drogą i tym samym autobusem, zmień trasę 
pojedź inną drogą. Wprowadzaj zmiany, testuj, doświadczaj.
Aby zwiększyć aktywność mózgu, oderwij się od rutyny i zrób coś nowego każdego dnia nawet jeżeli 
oznacza to dla Ciebie wyjście poza Twoją strefę komfortu.



TO JEST TWOJE ŻYCIE, RÓB TO CO KOCHASZ I RÓB TO CZĘSTO.

Szlifowanie swoich umiejętności pomoże Ci tworzyć nowej połączenia neuronowe w Twoim mózgu, 
niektóre zajęcia mogą też wzmocnić myślenie krytyczne, ułatwić koncentrację i zachować bystrość 
umysłu. Możesz też poszukać sobie jakiegoś nowego zajęcia i hobby również będzie to dobry sposób 
na zaangażowanie Twojego mózgu.

21 kwietnia

#7 Rób więcej rzeczy, które lubisz

Oto sprawdzone sposoby jak ćwiczyć swój mózg. Zacznij działać i popraw kondycję swojego mózgu 
przyspiesz jego pracę i zwiększ moc. Pozostań mentalnie i poznawczo aktywnym tak długo, jak to 
możliwe.

Robimy wiele rzeczy przez cały dzień bez większego myślenia o nich. Obejmuje to codzienne 
czynności jak mycie zębów, robienia śniadania,  wzięcie prysznica, czy oglądanie telewizji oraz inne 
czynności. Chociaż takie automatyczne działanie może teoretycznie oszczędzać nam czas i odciążać 
nas od myślenia, w efekcie tracimy ten czas, a moglibyśmy wykorzystać go do zwiększenia naszych 
funkcji poznawczych. Zamiast po prostu wykonywać i odtwarzać te same czynności i ruchy, żyj bardziej 
uważnie, będąc świadomym tego, co robisz, gdy to wykonujesz. Korzyścią jest sposób przeżywania 
chwil, bez względu na to czy będą to chwile, które uważasz za wyjątkowe lub zupełnie zwykłe. Będąc tu 
i teraz głębiej odbierzesz to co się dzieje wokół Ciebie, skorzysta na tym również Twój mózg.

A Ty jak pobudzasz swój mózg i umysł do działania?

Temat: Co to są emocje? Jak je wyrażamy?

Angażowanie się w zajęcia, które nam się podobają i angażują nas mentalnie może być świetnym 
ćwiczeniem dla naszego mózgu. Jeśli masz jakieś hobby lubisz grać na jakimś instrumencie, malujesz 
szydełkujesz, uprawiasz sport to częściej jeśli możesz nawet każdego dnia.

W każdym nas kryją się różne emocje i wyrażamy je w różny sposób.
Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu:
https://youtu.be/P4PTBvdqGpk

Do czego są nam potrzebne emocje?
Ułatwiają nam przetrwanie

#8 Bądź bardziej świadomy tego co robisz

To dzięki emocjom łatwiej podejmujemy decyzje. Analiza zysków i strat zajęłaby dużo więcej czasu, 
emocje informują nas szybko o tym, co zrobić. Choćby w przypadku wyboru partnera życiowego- dużą 
rolę odgrywają tu emocje.

Ułatwiają komunikację i budowanie relacji z innymi

Pomagają w podejmowaniu decyzji

Informują nas o tym, że dzieje się coś ważnego
Emocje nie pojawiają się bez powodu. Często informują nas o tym, co dla nas ważne i istotne. Jeśli 
odczuwam radość, to jest to informacja, że jest mi dobrze i chcę powtarzać dane zachowanie. Złość 
może informować nas, że dzieje się coś, co nam nie odpowiada, że ktoś przekroczył naszą granicę.

To emocje sprawiają, że łatwiej podtrzymać nam motywację. Łatwiej kontynuować chodzenie na 
siłownię, kiedy widoczne są efekty i odczuwa się radość. Złość podpowiada nam, że chcemy coś 
zmienić, że obecna sytuacja nam nie odpowiada.

Motywują nas do działania

Kiedy ktoś dzieli się z drugą osobą swoimi emocjami smutkiem, radością, łatwiej mu zbliżyć się do 
drugiej osoby i nawiązać przyjaźń bądź budować związek. Zasmucone spojrzenie mówi czasem więcej 
niż słowa.

Emocje powstały na drodze ewolucji i służyły nam po to, by przetrwać. Emocje mają to do siebie, że 
szybko przesyłają nam informację. Przy spotkaniu z niedźwiedziem strach podpowiadał nam, aby 
uciekać bądź walczyć. Gdybyśmy mieli się nad tym zastanawiać i myśleć-zwyczajnie zajęłoby to dłużej 
więcej czasu.



 zaciśnięte zęby, pięści

 szybkie bicie serca

 poczucie jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć

 Reakcja ciała

 znalezienie się w nowej lub nieznanej sytuacji

 to, że ktoś przekroczył jakąś naszą granicę

 

 przekonanie, że jesteśmy bezradni
 
Reakcja ciała

 pobudzenie i chęć ucieczki lub unikania
 

 niespełnienie naszych oczekiwań

 dolegliwości żołądkowo-jelitowe

 przekonanie, że powinno być inaczej

 zablokowanie osiągnięcia ważnego celu

Smutek może oznaczać

 duszności, uczucie dławienia, ściśnięte gardło

 utratę czegoś lub kogoś

 rumieńce lub wypieki na twarzy
 napięcie mięśni

Strach może oznaczać
 zagrożenie

 przekonanie, że możemy stracić kogoś lub coś ważnego

Gdy emocji jest za dużo lub za mało… jak dążyć do równowagi emocjonalnej?

 
Emocja to informacja, zobacz co oznaczają różne uczucia i jak objawiają się w ciele
 

Co się stało? Opisz sytuację. Może to, że się boisz nie jest takie dziwne? (np. Przede mną ważny 
egzamin, czuję lęk i niepokój).

Złość może oznaczać

Jak poczułeś się w związku z sytuacją? Co poczułeś w ciele? Czasami łatwiej nam opisać to, co czujemy 
w ciele niż nazwać daną emocję. Odczucia z ciała, doznania fizyczne i emocje są ze sobą ściśle 
powiązane.

 

 

Zdarza się, że emocje przejmują nad nami kontrolę i robimy rzeczy, których później żałujemy. A czasem 
wręcz przeciwnie, kontrolujemy je tak bardzo, że przestajemy odczuwać. Wprawdzie nie czujemy się 
wtedy tak źle, ale nie potrafimy też czuć się dobrze, gdyż wszystkie emocje stają się mniej wyraźne. Aby 
lepiej radzić sobie z emocjami i móc korzystać z informacji których nam dostarczają, trzeba zacząć od 
ich prawidłowego rozpoznawania i zrozumienia.

Co chciałeś zrobić pod wpływem odczuwanych uczuć? Czasami łatwiej nam dojść do tego, co czujemy, 
kiedy spojrzymy na nasze zachowanie, to co zrobiliśmy lub co chcieliśmy zrobić.

Pytania, które warto sobie zadać, by rozpoznać emocje

 samotność, odrzucenie, dezaprobatę, wykluczenie

 

 ospałość, apatia

Reakcja ciała

 płacz, uczucie ucisku w gardle

 myślenie o swoich stratach
 przekonanie, że jesteśmy bezwartościowi

 uczucie zmęczenia, utraty energii

 rozłąkę z kimś dla nas ważnym

 uczucie pustki w klatce piersiowej

 płacz
 



Zwróć uwagę na to, że każda osoba ma prawo mieć swoje zdanie na dany temat, więc zwracanie się do 
kogoś „nie masz racji” jest z góry założeniem błędnym. Nasze myśli i wartości, jakie wyznajemy, zależą w 
dużej mierze od naszego wychowania, doświadczenia, sytuacji, w których kiedyś się znaleźliśmy. Tak 
naprawdę „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, należy więc nie negować opinii drugiej osoby, tylko 
w przyjazny i przystępny sposób przedstawić swoją opinię.

„Szanuję Ciebie i Twoje zdanie, jednak zupełnie szczerze muszę przyznać, że ja widzę to inaczej”.

Asertywność w psychologii jest terminem, który określa posiadanie i wyrażanie własnego zdania. 
Zademonstrujmy to na przykładzie zdania:

https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg

W dalszym ciągu pozostaniemy w temacie asertywności. Przygotowałam dla Was kolejne filmy i porady.

Temat:Co to jest asertywność?

Temat: Jak być asertywnym?

Mówi się, że ilu ludzi, tyle opinii na dany temat. Zdarza się jednak, że mimo posiadania własnego, lecz 
odmiennego od innych zdania, rezygnujemy z jego wyrażania, bojąc się negatywnej reakcji otoczenia. Z 
pomocą przychodzi wówczas umiejętność asertywnego wyrażania siebie. Opanowanie sztuki asertywności 
może uchronić nas przed nadmierną uległością i pozwoli wyrażać swoje zdanie z poszanowaniem opinii 
innych osób.

Zapraszam do obejrzenia filmu:

5 maja

https://youtu.be/RCe73_69Wgw

Emocje motywują nasze zachowania, to dzięki nim mamy ochotę coś robić, działać.

Nie bez powodu przeżywamy emocje, potrzebujemy ich.

 
Podsumowując, najważniejsze fakty na temat emocjiemocje drzewko

Nie można nie odczuwać emocji, ale można nauczyć się je kontrolować i wyrażać w taki sposób, jakbyśmy 
chcieli.
 

Nazywanie własnych emocji pomaga w ich kontrolowaniu.

28 kwietnia

Emocje informują nas o tym, że dzieje się coś dla nas ważnego.

 rumieńce, wypieki na twarzy

Emocje mają to do siebie, że są przejściowe, mijają.

 roztrzęsienie
 duszenie się

Reakcja ciała

Poczucie winy może oznaczać
 robienie czegoś lub myślenie o czymś, co w naszym przekonaniu jest złe
 niezrobienie czegoś, pomimo deklaracji
 wspominanie czegoś z przeszłości, co zrobiliśmy, a uważamy to za niegodziwe
 



8. Zadawaj pytania zamiast rozkazywać. Zamień “zrób to” na “Co myślisz, czy moglibyśmy zrobić to w ten 
sposób..” Czy mógłbyś to dla nas zrobić..?”

Temat: Jak radzić sobie ze stesem?

6. Spraw, by Twój rozmówca poczuł się ważny. Interesuj się, zapamiętuj, słuchaj, uśmiechaj się, szukaj 
podobieństw.

7. Zastanów się, czego ktoś chce i daj mu to. Pytaj “Co mogę dla Ciebie zrobić?” zamiast stale brać, nie 
dając nic w zamian.

10. Spraw, by rozmówca z przyjemnością zrobił to, czego oczekujesz.

Który punkt najbardziej podoba się Tobie?

12 maja

Stres, stresujący, stresująca, zestresowany, zestresowana…Bardzo często spotykają nas sytuacje, które 
w taki, czy inny sposób powodują, że odczuwamy stres. Im lepiej potrafimy okiełznać stres, im lepiej 
sobie z nim radzić, tym lepiej dla naszego zdrowia.

Zapraszam na film:

9. Zachęcaj innych do poprawy, spraw, by uwierzyli, że mogą się zmienić. Bądź wzorcem.

https://youtu.be/N9Ea3YYAGBA

Jak poradzić sobie ze stresem?
Radzenie sobie ze stresem to bardzo szerokie zagadnienie, ale można udzielić kilka podstawowych 
wskazówek:

5. Akceptuj. Jest jak jest. Zanim skrytykujesz innych, przyznaj się do własnych błędów.

10 ZASAD UDANEJ KOMUNIKACJI wg. DALE’A CARNEGIE’EGO

1. Nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj innych.

4. Komplementuj – każdy kocha komplementy. Zacznij od szczerej pochwały i uznania. Przyłapuj innych 
na tym, co zrobili dobrze.

2. Zabronione jest mówić innym, że nie mają racji.

3. Buduj swój autorytet i szacunek poprzez asertywność i pewność siebie.

Podzielę się z Tobą zasadami asertywnej komunikacji wg. Dale Carnegie.

Był on amerykańskim pisarzem z zakresu psychologii i historii. Specjalizował się w książkach z zakresu 
samorozwoju oraz umiejętności interpersonalnych. Jedna z jego książek “Jak zdobyć przyjaciół i zjednać 
sobie ludzi” (z której pochodzą poniższe rady) przetłumaczona została na 37 języków i sprzedana w ilości 
ponad 50 mln egzemplarzy.



 

- poznaj i szanuj swoje uczucia – doświadczane emocje to ważne wskazówki od naszego ciała i umysłu. 
Staraj się ich słuchać i traktuj jak sprzymierzeńców,

26 maja

Temat:Jak rozciągnąć czas? Czyli jak zarządzać swoim czasem.

- traktuj trudności jak wyzwania – niemal niezależnie od tego jakie trudności nas spotykają, zawsze 
możemy się dzięki nim czegoś nauczyć i znajdować w tym energię, nie bez powodu mówi się „co cię nie 
zabije to cię wzmocni”,
- naucz się odprężać – tak samo jak organizm potrafi przystąpić do mobilizacji w postaci reakcji stresowej, 
może też się skutecznie odprężyć. Więcej wskazówek na ten temat znajdziesz w artykule „Relaksacja – 
sposób na odprężenie i wzmocnienie”,

- uwierz w siebie – pamiętaj, że to czy źle lub dobrze myślisz o sobie zależy w dużej mierze od tego 
czego o sobie nauczyłeś się w życiu, i że w znacznym stopniu możesz wzmocnić wiarę w siebie. Daj więc 
sobie szansę i naucz się pozytywnych rzeczy o sobie,

- skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą o tym co trudne potrafi nieraz radykalnie zmienić 
postrzeganie trudności. Możesz też skorzystać z porady psychologa lub psychoterapeuty.

Gdy mamy szczelnie wypełniony grafik, czas pędzi jak rakieta kosmiczna. Czy możemy zrobić coś, aby 
biegł on wolniej? Istnieje wiele różnych narzędzi, które ułatwiają organizację czasu.

Zapraszam do obejrzenia filmu

https://youtu.be/SBelNdTD6Tc

- bądź aktywny – aktywność fizyczna to jeden z prostych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze 
stresem. Jesteś spięty? Idź na jogging,

https://www.youtube.com/watch?v=I1syN3c8SiM

Temat: Jakie są moje talenty i mocne strony.

I jeszcze jeden:

Czy każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego? Jak wytropić swój talent? Coraz częściej słyszymy o 
innowacyjnych pomysłach Polaków, bo ich talent ujrzał światło dzienne. Przykładem jest Olga 
Malinkiewicz, która jako pierwsza wykorzystała minerały perowskity do zasilania smartfonów.

19 maja

Wielu z nas dysponuje skutecznymi sposobami radzenia sobie ze stresem, niektóry mają je „we krwi”, inni 
z powodzeniem uczą się ich w trakcie życia.  Pamiętajmy, że ta nauka nie musi przebiegać w samotności. 
Podobnie jak korzystamy z usług instruktora nauki jazdy, żeby nauczyć się obsługiwać samochód, 
możemy też skorzystać z pomocy psychologa, by skuteczniej nauczyć się „obsługiwać” swoją psychikę, 
swój mózg, który jest przecież znacznie bardziej skomplikowanym „urządzeniem” niż samochód.

https://youtu.be/a_lhVPzB6ec

W czasie lekcji dowiecie się, co właściwie można nazwać mocną stroną i poszukacie jej u siebie. 
Przeanalizujecie historie sławnych osób, by przekonać się, co - oprócz posiadanego talentu - wpłynęło na 
sukces, który osiągnęli.

Przedstawię Wam życiorysy kilku osób. Spróbujcie odgadnąć do kogo należą i co wpłynęło na ich sukces

Zapraszam na film:



biznesowych, z których większość zakończyła się zupełnym fiaskiem. Dopiero

Początki jego kariery były wyzwaniem dla jego charakteru. Gdy zaczął pracować dla
gazety został szybko zwolniony, ponieważ według redaktora brakowało mu wyobraźni
i dobrych pomysłów. Następnie próbował swoich sił w różnych przedsięwzięciach

gdy spróbował swoich sił w przemyśle filmowym, zaczął odnosić wielkie sukcesy. W 1931
otrzymał Oscara za wymyślenie historii o rozpoznawalnej wszędzie myszce.
W sumie otrzymał 46 nominacji oraz 26 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej!

dlaczego sztab trenerski mistrza Polski traci czas na testowanie nieznanego zawodnika z

reprezentacji narodowej. Później awans do drużyny Borussii Dortmund i opaska kapitana

Do tej pory gra w reprezentacji Polski. 

IV ligi, jednak trener Werner Liczka bardzo szybko dostrzegł jego talent i docenił
niepowtarzalną pracowitość. W marcu 2006 roku po raz pierwszy został powołany do

drużyny narodowej. W 2014 miał bardzo poważną kontuzję i musiał wycofać się z gry na
dłuższy czas. Dopiero po wielu miesiącach wrócił na murawę odnosząc kolejne sukcesy.

przekształciła się w działającą do dziś (obecnie największą na świecie spółkę kapitałową)
firmę General Electric.

przełomowych odkryć raz na pół roku i mniej istotnych raz na 10 dni. Swojego kolegę

Według nauczycieli zadawał on za dużo pytań i w ogóle nie odrabiał pracy domowej.
Po tym jak został wyrzucony ze szkoły zaczął się uczyć w domu razem ze swoim ojcem.
W latach młodości założył „fabrykę wynalazków”, której celem było dokonywanie

Oficjalna edukacja tego wynalazcy skończyła się już na etapie szkoły podstawowej.

chciał wypuścić jak balon w powietrze albo podłączał do kocich ogonów przewody, aby
wytworzyć ładunek elektryczny. Po wynalezieniu żarówki założył firmę, która w 1911 roku

zakotwiczył w IV-ligowym KS Częstochowa. Początek roku 2005 okazał się okresem
przełomowym. Testy do potentata polskiej ekstraklasy – Wisły Kraków. Wielu dziwiło się,

która zmarła przy, 11 letnim wtedy, chłopcu. Ojciec trafił do więzienia. Po ośmiu latach

Truskolasach, by następnie pokonywać 25-kilometrową odległość do siedziby klubu.
W tym czasie w jego życiu wydarzyła się wielka tragedia, ojciec ugodził nożem matkę,

Piłkarską przygodę zaczął bardzo wcześnie. Miał niewiele ponad 7 lat, gdy wraz ze
starszym bratem Dawidem rozpoczął treningi w Rakowie Częstochowa. Już wtedy musiał
wykazać się wielką wytrwałością – dzień w dzień podążał na przystanek PKS w rodzinnych

zbierania piłkarskich szlifów w Częstochowie trafił do Górnika Zabrze. Epizod w szkółce
tego klubu nie trwał jednak zbyt długo – kilka miesięcy później wrócił w rodzinne strony i
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