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Lekcja nr 37 

Temat: Dlaczego warto dbać o dobry nastrój? 

 

1. Obejrzyj film: „Dlaczego warto trenować pozytywne myślenie?” 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NDE4MjEwNDVa/a/ODc4MTQ3OTI2MjBa/details 

 

2. Przeczytaj: 

Magazynowanie pozytywnych przeżyć w mózgu buduje pozytywne nastawienie do życia. 

W codziennym życiu rzadko zastanawiamy się nad rolą emocji. Bardziej dostrzegamy te emocje, 

które są trudne do przeżywania, tj. strach, złość, smutek. Jednocześnie pielęgnowanie 

umiejętności dostrzegania i przeżywania pozytywnych emocji jest niezwykle ważne dla odporności 

psychicznej.  

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami i ze stresem. 

Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i 

z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej 

znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują, jako okazję do rozwoju osobistego. 

Częściej też odnoszą sukces. Pozytywne myśli i uczucia to nie tylko kwestia naszej osobowości i 

wydarzeń, które nas spotykają, ale także naszego stosunku do świata i naszej dbałości o higienę 

psychiczną.  

Aby na co dzień być bardziej radosnym i pogodnym człowiekiem, wystarczy zacząć trenować. 

Zapraszam Was do odbycia krótkiego treningu, dzięki któremu będziecie mogli poczuć moc 

pozytywnych emocji na sobie. 

3. Trening pozytywności Część 1: Przywoływanie dobrych myśli. 

Pomyśl o trzech miłych, pozytywnych rzeczach, które spotkały cię w ostatnim czasie.  

Nie muszą to być spektakularne wydarzenia. Może to być np. miło spędzony czas, rozmowa lub 

spotkanie albo pomoc, którą się od kogoś otrzymało lub samemu udzieliło. 

4. Trening pozytywności Część 2: Źródła mocy. 

Stwórz indywidualną listę rzeczy, które są dla Ciebie źródłem pozytywnych emocji. Powinny być 

to rzeczy związane ze zmysłami, czyli np. muzyka, jedzenie, zapach albo z przypominaniem sobie 

miłych chwil. Taka lista powinna znajdować się zawsze pod ręką, by w razie obniżonego nastroju 

móc po nią sięgnąć jak po lekarstwo.  

Jeśli chcesz, wstaw swoją listę na nasz klasowy Padlet. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NDE4MjEwNDVa/a/ODc4MTQ3OTI2MjBa/details


 

5. Trening pozytywności Część 3: Moc ruchu – dla chętnych! 

Odtwórz muzykę (swoją ulubioną) i zatańcz, w jaki sposób, jaki najbardziej lubisz. Może być to 

układ choreograficzny, mogą być podskoki, ale też zwykłe kiwanie się lub machanie rękami. 

Krótki swobodny ruch znacząco poprawia nastrój!  

6. Podsumowanie 

Jest wiele sposobów na ćwiczenie pozytywnego nastawienia do życia. Dzisiaj poznaliście kilka z 

nich. Zachęcam Was do znalezienia własnych „Źródeł mocy”. 

 

Pozdrawiam, Joanna Nowak  

 

 


