
 

 

 

 

 

Temat treningu: O mocy rozmowy                           
 

Czy boisz się pająków?  

Wyobraź sobie, że na środku podłogi pokoju, w którym zaraz kładziesz się do snu 
siedzi pająk. Zamierzasz złapać go do pudełka od zapałek i wyrzucić za okno. Pewnie nie 
wiesz, że wskaźniki stresu (potliwość, rąk, tętno, szybkość oddechu) będą dużo niższe, jeśli 
będziesz do siebie mówić? 

 
Np. „Ach ty włochaty pająku, nie lubię bardzo zbliżać się do takich stworzeń, ale cóż 

pocznę. Spokojnie na poduszce nie spocznę, jeśli Cię tu zostawię. Aaa. Ooo. Uuu” 
 
 

Serio. W sytuacjach, w których nazywamy to, co odczuwamy odzyskujemy choć 
trochę kontroli nad trudnymi emocjami i swoim zachowaniem. Mówienie jest cudownym 
narzędziem oswajania świata.  

 
A gdybym Cię dziś zapytała: Jak się czujesz?  
Jaka odpowiedź Ci się nasuwa?  Jeśli pozwolisz, będę bardziej dociekliwa, zapytam: Co w ostatnim 
czasie było dla Ciebie najłatwiejsze? A najtrudniejsze? Co Cię ucieszyło? Czy coś popsuło Ci humor? 
Z czego jesteś dumy? Co rozpamiętujesz?  
 
Synonimy. Jako dziewczynka natrafiłam na słownik synonimów mojej starszej siostry                                  
i ze zdumieniem odkryłam, że jedno hasło można wyrazić na dziesiątki sposobów Zobacz jakie 
możliwości się pojawiły, gdy wpisałam na stronie synonimy.pl słowo wytrwałość (której teraz w 
światowej pandemii tak bardzo potrzebujemy):  
 
Synonimy do słowa wytrwałość: 
upór, konsekwencja, gorliwość, nieustępliwość,  niestrudzoność, niezłomność, nieugiętość, zawzię
tość, zacięcie, zatwardziałość, determinacja, samozaparcie, poświęcenie, silna wola (synonimy.pl) 
  
Jeszcze jedno pytanie. Czy zdawałaś/ zdawałeś sobie sprawę, że ucząc się zdalnie jesteś 
człowiekiem: 
 

upartym i konsekwentnym 

gorliwym i nieustępliwym 

niestrudzonym i niezłomnym 

nieugiętym i zawziętym 

zaciętym i zatwardziałym 

zdeterminowanym i pełnym samozaparcia 

zdolnym do poświęceń i posiadającym silną wolę? 

 

 
 

 

 Siłownia                                

psychologiczna 

 

 

https://www.synonimy.pl/synonim/up%C3%B3r/
https://www.synonimy.pl/synonim/konsekwencja/
https://www.synonimy.pl/synonim/gorliwo%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/nieust%C4%99pliwo%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/niestrudzono%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/niez%C5%82omno%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/nieugi%C4%99to%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/zawzi%C4%99to%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/zawzi%C4%99to%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/zaci%C4%99cie/
https://www.synonimy.pl/synonim/zatwardzia%C5%82o%C5%9B%C4%87/
https://www.synonimy.pl/synonim/determinacja/
https://www.synonimy.pl/synonim/samozaparcie/
https://www.synonimy.pl/synonim/po%C5%9Bwi%C4%99cenie/


Co dziś polecam Ci do trenowania? 

1. Poinformuj innych o sposobie zmieszania odczuwania trudnych emocji (np. lęku, 

wstrętu, złości) poprzez głośne wyrażanie tego co czujesz. Zacznij np. rozmowę                  

z opiekunami tak: 

,,A czy wiedzieliście, ze wskaźniki stresu, tętno i takie tam obniżają się, gdy 

mówimy o tym , co czujemy? Weźmy takiego pająka…” 

2. Spróbuj też popatrzeć na wszystkie osoby dotknięte naszymi dziwnymi czasami                          

z wyrozumiałością. To jest trudna sytuacja dla Ciebie, ale dla dorosłych też. Zapytaj 

ludzi, na których Ci zależy: Jak się czujesz?  

   Co Cię teraz cieszy?  

    Na co masz nadzieję?  

    W czym Ci mogę pomóc?  

 

3. Na ulubione pytanie opiekunów: ,, Jak było w szkole?” czy raczej ,,Jak tam na 

Teamsach?” spróbuj odpowiedzieć opisując tak szeroko jak możesz, co było dla Ciebie 

dziś dobrego, co trudnego. 

 

4. Pamiętaj, że bycie wytrwałym nie oznacza, że nie będziesz mieć gorszych dni. Nie 

jesteś robotem, ale istotą zdolną mierzyć się z trudnościami, gdy masz na to siłę. Nie 

ideałem masz się stawać, ale dobrym, czującym człowiekiem. 

 

Pamiętajcie, że razem z paniami pedagożkami czekamy na wieści od Was i służymy 
Wam pomocą. W każdej kwestii, w której potrzebujecie wsparcia piszcie na 
Teamsach lub korzystajcie z telefonu 734154787. Możecie także korzystać z maila 
agata.popielarska@spstrzalkowo.pl. 

 
Ps. Czy udało Ci się dostrzec, że wszystkie pająki wkleiłam do góry nogami? Tak są moim zdaniem 
dużo mniej przerażające.  

 

Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.                                                                               

                                                                                                                   

                                                         Wasza pani psycholożka 

 

 

                                                 

 

 

W tej pozycji dobrze się 

ogląda You Tuba! 

mailto:agata.popielarska@spstrzalkowo.pl

