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Klasowa pigułka szczęściaKlasowa pigułka szczęścia

DOBROSTAN
poczucie szczęścia, pomyślności,
zadowolenie z życia odczuwane

teraz, dzisiaj

takie FLOW tu i teraz

DOBROSTAN



Nasze dzieci, z rana kilka minut przed ósmą są
dosłownie nieprzytomne, bo ich mózg śpi sobie w
najlepsze - i będzie tak spał do około 9-10. Dopiero koło
10.00 poziom melatoniny po nocy zaczyna spadać a
dzieci zaczynają dobrze funkcjonować na lekcjach.

Odczuwanie dobrostanu...Odczuwanie dobrostanu...

Ale nasz uczeń - przed wyjściem z domu
miał słowną utarczkę z mamą, nerwowy
poranek. Wczoraj nie obejrzał swojego

ulubionego serialu czy bajki. Jak w takim
momencie dzień w szkole może być udany? 



Neurony lustrzane...Neurony lustrzane...
Nauczyciel może jednak sprawić, że dzieci poczują się
w klasie bezpiecznie, że ich poranne emocje powoli
opadną... Możemy wejść uśmiechnięci na lekcje,
wtedy nasi uczniowie niczym lustrzane neurony
zaczną się uśmiechać i przyjmować nasze emocje. 

Neurony lustrzane stanowią
fundament empatii a ta jest

niezwykle ważna w budowaniu
pozytywnych relacji w klasie.



DOBROSTAN SPOŁECZNOŚĆ

Szkolny dobrostan uczniaSzkolny dobrostan ucznia

potrzeba
bezpieczeństwa

potrzeba bycia
ważnym,
kochanym

atmosfera
panująca w szkole

potrzeba rozwoju i
odnoszenia sukcesów

potrzeba relacji
z rówieśnikami

stan zdrowia (psychosomatycznego,
choroby przewlekłe, dysfunkcje)

potrzeba relacji
z nauczycielami

DOM
SZKOŁA



Dobrostan w klasie - jak o niego dbać?Dobrostan w klasie - jak o niego dbać?

to dobre samopoczucie ucznia, która zna swoje mocne
strony, rozumie własne emocje, ma poczucie
przynależności do klasy, czuje się w niej dobrze i
buduje serdeczne więzi z rówieśnikami, ma poczucie
sprawstwa i poczucie bycia ważnym.

DOBROSTAN 



Buduj kulturę życzliwościBuduj kulturę życzliwości  11..

POMOCNA DŁOŃ

Czy pomaganie
innym zawsze

oznacza robienie
trudnych rzeczy?



2. Lekcje ciszy2. Lekcje ciszy
„Tajemnica wody” - Siadamy w kręgu na dywanie, w tle muzyka
relaksacyjna. Na środku kręgu stawiam miseczkę z wodą. Prosimy
dzieci, żeby przyjrzały się w jaki sposób woda uspokaja się w
naczyniu. Podajemy miskę dziecku i prosimy, by spróbowało
uspokoić się, podobnie jak wzburzona woda w miseczce. Miseczka
przekazywana jest z rąk do rąk. Dzieci mają zwrócić uwagę na to, by
ich ruchy były bardzo delikatne i spokojne, oddech równy, miarowy,
tak aby nie wylać ani jednej kropli wody. Osoba, która odda miseczkę
zamyka oczy i wsłuchuje się w ciszę i muzykę. Gdy ostatnia osoba
przekaże miseczkę nauczycielowi, wszyscy robią głęboki wdech,
wydech, otwierają oczy i powoli wstają, przechodzą do ławek na
lekcje.



koncentracja uwagi „do wewnątrz”, nauka skupienia
i zwiększenie efektywności pracy własnej
dostrzeżenie i interpretacja własnych myśli i odczuć
czas do namysłu, zatrzymania się, odzyskania
równowagi, odcięcia i odpoczynku od hałasu i chaosu 
działanie relaksujące – dzieci po lekcji ciszy są
rozluźnione i radosne
nauka współpracy z grupą i przestrzegania umów,
norm zachowania i zwyczajów obowiązujących
wszystkich członków grupy przedszkolnej

Korzyści, które dziecko czerpie z lekcji ciszy:



3. Drzewo wdzięczności3. Drzewo wdzięczności

Na dużym arkuszu papieru
wyklejamy drzewo. Następnie, raz w

tygodniu (ja praktykuję w piątki),
uczniowie na przygotowanych

szablonach liści wpisują to, za co są
wdzięczni po całym tygodniu.

praktyka wdzięczności uczy dzieci
umiejętności wywoływania

pozytywnych emocji, buduje głębsze
więzi w społeczności klasowej.



4. Jedno dobre słowo4. Jedno dobre słowo
W poniedziałek przynosimy do klasy 5 kopert, po jednej na

każdy dzień tygodnia. Codziennie rano, przed lekcjami
otwieramy jedną kopertę. W kopertach ukryte są 

„dobre” słowa takie jak: przyjaźń, pomoc, szacunek,
uśmiech, miłość, itp.



Ćwiczenie
Narysuj szczęście - 10–15-minut
Do wykonania ćwiczenia potrzebna jest kartka (biała, xero) kredki,
flamastry. 

Warianty: 
1) Wymyśl działanie matematyczne na obliczenie szczęścia. 
3) Narysuj wzór chemiczny szczęścia. 
4) W jakim miejscu na Ziemi szczęście najchętniej by zamieszkało?
Dlaczego? 
5) Narysuj mapę szczęścia - umieść na mapie miejsca i nazwy, które
kojarzą Ci się ze szczęściem. 
6) Stwórz instrukcję bezpiecznego używania szczęścia.




