
 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

Temat treningu: DOBRY ODPOCZYNEK 
 To będzie najkrótsza Siłownia ze wszystkich. Tak sobie obiecałam, mając z Wami kontakt w okresie 
końcówki semestru. Choć są uczniowie, którzy lubią uczyć się zdalnie, dla większości to jest doświadczenie 
męczące a nawet zabierające motywację do działania. 

Potrzebujecie odpoczynku, tym bardziej, że nie wiadomo, czy po feriach szybko wrócimy do nauki 
w szkole. Jakie są zasady dobrego odpoczynku, które z całego serca chciałabym Ci przesłać, żebyś 
nabrała/nabrał sił przez te kilka tygodni? Przeczytaj chociaż nagłówki! 

Kontakt z przyrodą Sprawa jest udowodniona, np. podczas spaceru w lesie uspokaja nam 

się tętno, obniża się poziom napięcia emocjonalnego, ciało dostaje dużo tlenu. Ruch ma działanie 

antydepresyjne. Zaplanuj sobie obowiązkowe wyjście z domu, tak jak dwa razy dziennie myjesz zęby, tak 

chociaż raz dziennie przejdź się kawałek. 

Lekkie ramy Nazwałam ten punkt ,,lekkim”, bo nie chcę Was męczyć sztywnymi ramami, czas 

wolny powinien być wolny. Nie leżcie jednak całymi dniami w łóżku po to, żeby przeglądać w telefonie 

wszystko, co Was interesuje. I tak nie zdążymy obejrzeć wszystkich ciekawych rzeczy, które tam są.  

- Określ sobie porę, w której jesz śniadanie i odziewasz się w odzież do użytku dziennego, 

zdecydowanie postaraj się to zrobić przed południem (czyli dwunastą).  

- Zaplanuj marzenia, czyli postaraj się pomyśleć o rzeczach, które ucieszyłyby Cię, gdyby miały 

miejsce i postaraj się je zrobić. Będzie co wspominać a ludzie dobrze się czują będąc twórczymi.            

To może być porządek w szafie albo ugotowanie potrawy. Przyklej na ścianie kartkę 

przypominającą o rzeczach, które chcesz zrobić.    

- Bądź z ludźmi, znajomymi lub krewnymi. Jeśli już masz bliskich sercu znajomych i bez mojego 

pisania nawiążesz z nimi kontakt, co pewnie doda Ci siły. Jeżeli jeszcze nie spotkałeś osób, z którymi 

łączy Cię przyjaźń a często tak bywa w młodym wieku, zwróć się w stronę bliskich i spędź z nimi 

czas. Pamiętaj: możesz się bawić (nawet nastolatki i dorośli lubią czasem pograć w gry planszowe) 

i dobrze też jest razem pracować (obwiązki domowe we dwójkę idą szybciej i zawsze są okazją               

do kontaktu). 

- Jadaj zdrowo, najlepiej zawsze. Pamiętaj, że dobrze odżywione ciało super wzmacnia psychikę. 

Pamiętaj szczególnie o rybach, orzechach, pestkach, warzywach, owocach olejach roślinnych                 

w sałatkach i wodzie. Słodycze produkuj samodzielnie lub trzymaj się gorzkiej czekolady i miodu. 

Bądź uważny na to wszystko, co masz tu i teraz. Pamiętaj, że ludzie zdolni do wdzięczności                  

są szczęśliwsi od tych wypatrujących wokoło krzywd. Pomimo wszystkiego, czego nam brakuje mamy 

szansę doświadczać wdzięczności. Za życie, które mamy, ale też za skarpetki, które grzeją nam stopy. 

 
Dajcie znać, jak odpoczywacie. Piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo kontaktujcie się              

na numer telefonu 734154787 lub poprzez Teams.  
 

Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.                                                                                       

      Wasza pani psycholożka 
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