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Konspekt lekcji wychowawczej
mgr Krystyna Karkuzewicz

Temat lekcji : Na czym polega stres i jak sobie z nim radzić.

Cele:

I. Wiadomości:
1. Na czym polega stres?
2. Definicja stresu.
3. Oznaki stresu:

- w sferze fizjologii,
- w sferze sprawności myślenia,
- w sferze emocji,
- w sferze zachowań,
- w sferze filozofiiżyciowych.

4. Radzenie sobie ze stresem.

II. Umiejętności:
1. Rozpoznawanieźródła stresu.
2. Określanie poziomu stresu.
3. Radzenie sobie ze skutkami stresu.

Metody: elementy wykładu,ćwiczenia, dyskusja.
Strategia: problemowa
Środki dydaktyczne: kartyćwiczeń:

1. Sytuacje stresujące.
2. Na czym polega stres.
3. Walka ze stresem.
foliogramy:

1. Test Fridmana – Rozenmana.
Czy masz osobowość typu A?
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Faza wprowadzająca

Podstawowe mechanizmy odpowiednie za wyzwolenie reakcji stresowej znane są od
lat trzydziestych. Przysadka mózgowa w odpowiedzi na stresor uwalnia do krwi hormon
adrenokortykotropowy (ACTH), który stymuluje korę nadnerczy do wydzielania
glikokortykoidów. Natomiast adrenalina i noradrenalina są wydzielane przez rdzeń nadnerczy
na drodze pobudzenia nerwowego. Adrenalina stanowi o gotowości organizmu do
natychmiastowej odpowiedzi „uciekaj albo walcz”.

Hans Selye w celu określenia reakcji wspólnej dla działania zarówno egzogennych
jak i endogennych czynników obciążających organizm wprowadził pojęcie „zespołu adaptacji
ogólnej” podkreślając rolę glikokortykoidów, które wyzwalają właściwą odpowiedź
przystosowawczą ( Selye 1950, 1961).
Stres przebiega według Selyego w trzech etapach jako:

- reakcja alarmowa,
- faza przystosowawcza,
- faza wyczerpania.

Przebieg reakcji stresowej występowanie poszczególnych faz, ich nasilenie i długotrwałość
zależą od intensywności i czasu działania czynników naporu, wydolności czynnościowej kory
nadnerczy oraz właściwości efektorów – tkanek, narządów reagujących na hormony korowe.
W warunkach współczesnegośrodowiskażycia człowieka znaczne nagromadzenia w czasie
wielu sytuacji stresowych prowadzić może do wystąpienia tzw. „chorób z przystosowania”.
Najczęściej występujące choroby związane z długotrwałym działaniem stresu to:

- schorzenia układu krążenia,
- owrzodzenie układu pokarmowego,
- schorzenia układu oddechowego (astma, alergie),
- nerwica i inne choroby układu nerwowego,
- ogólne obniżenie odporności organizmu,
- zaburzenia układu ruchu (przykurcze mięśni),
- schorzenia skóry (egzemy, alergie).

Jak więc radzić sobie ze stresem?

Faza realizacyjna

1. W celu poznaniaźródeł stresu i podania definicjistresu uczniowie wypełniają karty
ćwiczeń nr 1.Sytuacje stresujące

2. Uczniowie wypełniają kartyćwiczeń nr 2.Na czym polega stres
3. Uczniowie porównują swoje odpowiedzi w parach.

- nauczyciel na tablicy zapisuje niektóre odpowiedzi na pytanie 2 i 3 kartyćwiczeń
nr 2.Na czym polega stres,

- uczniowie odczytują własne definicje stresu,
- nauczyciel zapoznaje uczniów z definicją stresu.

„Stres jest reakcją organizmu na tak zwaną sytuację stresową, czyli na działanie takich
czynników (stresorów), które wywołują nadmierne obciążenie systemu samoregulacji
psychologicznej i wzbudzają stan napięcia emocjonalnego” (wg współczesnych
psychologów).

„Stres jest niespecyficzną reakcją organizmami na wszelkie stawiane mu wymagania”
wg Sely’ego
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„Stres jest to relacja między umiejętnościami radzenia sobie jednostki a wymaganiami
stawianymi jej przez otoczenie”. (Definicja pochodzi z książki Charlesa Spielbergera pt.
„Understanding Stress and Anxiety”, wydanej w Melbourne w 1979 r. przez wydawnictwo
Nelson).

- dyskusja nad definicjami.

Posługując się rysunkiem nauczyciel wyjaśnia,że człowiekźle się czuje nie tylko wtedy,
kiedy jest napięty, ale i wtedy gdy jest znudzony iże najlepiej czuje się i funkcjonuje przy
optymalnym poziomie stresu.

Skutki zbyt wysokiego stresu:
1. Ogólne fizyczne napięcie ciała, które może objawiać się podwyższonym ciśnieniem

krwi, niestrawnością, suchością w ustach, wzmożonym poceniem się, dreszczami,
uczuciem słabości.

2. Zaburzenia koordynacji.
3. Zwolniony refleks.
4. Lęk i zamęt w głowie.
5. Niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia.

Skutki optymalnego poziomu stresu:
1. Odprężenie fizyczne i jednoczesny przypływ energii.
2. Świadomość dobrej formy i właściwego funkcjonowania.
3. Wyostrzona uwaga, wiara w siebie.
4. Szybki refleks.
5. Zainteresowanie, zaangażowanie, łatwość realizacji zadań.

Skutki zbyt niskiego poziomu stresu – nudy:
1. Poczucie znudzenia i bezużyteczności.
2. Brak zainteresowania i zaangażowania, odpływ energii.
3. Depresja.
4. Przekonanie,że wszystko jest bez sensu.
5. Urastanie prostych prac do ogromnych zadań.
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Oznaki stresu
W sferze fizjologii: bladość, pocenie się, przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni,
dyszenie, zmiany ciśnienia krwi, odpływ krwi do mięśni, suchość w ustach, częste
oddawanie moczu, ból pleców, szyi i innych części ciała, zaburzenia menstruacji,
niestrawność, bóle głowy, częste przeziębienia i inne pospolite dolegliwości, bezsenność.

W sferze myślenia: luki w pamięci, zapominanie, niemożność skoncentrowania się,
ogólny brak zainteresowania, obsesyjne trzymanie się pewnych pomysłów.

W sferze emocji: lęk, rozdrażnienie, depresja, zamykanie się w sobie. Nerwowość, złość,
zakłopotanie.

W sferze zachowań: trudności z mówieniem, impulsywność, drżenie, tiki nerwowe,
wysoki i nerwowyśmiech, zgrzytanie zębami, częste uleganie wypadkom, intensywne
palenie papierosów, picie dużych ilości alkoholu, nieuzasadnione zażywanie leków,
zmiany w odżywianiu.

W sferze filozofiiżyciowej: bezradność, kwestionowanie wartości, bezosobowe podejście
do wykonywanych zadań.

Stwierdzono zależność pomiędzy typem osobowości a podatnością na choroby.
Osobowość taką zwaną „osobowością typu A” charakteryzują się ludzie którzy:
1. silnie i stale dążą do osiągnięcia bliżej nieokreślonych celów osobistych,
2. mają silną potrzebę współzawodnictwa, odnoszenia sukcesów, uzyskiwania dowodów

uznania,
3. usiłują robić wiele rzeczy na raz, są skłonni do pośpiechu,
4. mają żywy umysł i temperament.

Uczniowie sprawdzają testem Fridmana-Rozenmana (foliogram 1) czy mają osobowość typu
A (powyżej 8 punktów „tak”)

Jeśli masz osobowość typu A to spróbuj:
1. wyznaczyć sobie dokładnie określone cele wżyciu osobistym i szkole.
2. zaplanować czas na odpoczynek i relaks.
3. zastanowić się czy wszystko co robisz musisz robić właśnie teraz, osobiście.

Podsumowanie
Gdy pojawi się czynnik wywołujący stres organizm człowieka przygotowuje się do

walki z nim lub ucieczki. Takie reakcje organizmu pomogły przetrwać człowiekowi
pierwotnemu. Współcześnie reagujemy na czynniki stresujące w identyczny sposób. Jeśli nie
potrafimy pozbyć się nagromadzonej energii i strachużyjemy w ciągłym zapięciu. Musimy
więc nauczyć się inaczej reagować. Zamiast wpadać we frustrację i zachowywać się
agresywnie odprężyć się.

Każdy uczeń otrzymuje egzemplarzćwiczeń nr 3. „walka ze stresem” z poleceniami.
Odpowiedzi na zadane pytania oraz dyskusja nad nimi jest etapem kończącym zajęcia.
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Ćw.1

SYTUACJE STRESUJĄCE

Pewne sytuacje są szczególnie stresujące.
Oznacz przykładowe sytuacje odpowiednio:
! – jeśli sytuacja jest dla ciebie szczególnie stresująca,

- jeśli sytuacja jest dla ciebie umiarkowanie stresująca,
x – jeśli sytuacja wcale nie jest dla ciebie stresująca.

1. Przedstawienie się na prywatce nieznajomej osobie.
2. Pierwszy dzień w nowej szkole.
3. Przemawianie do dużej grupy ludzi.
4. Proszenie rodziców o pieniądze.
5. Pójście z kimś na pierwszą randkę.
6. Wyjaśnienie nauczycielowi, dlaczego z opóźnieniem oddajesz pracę domową.
7. Pierwszy wżyciu lot samolotem.
8. Samotna jazda do domu ostatnim wieczornym autobusem.
9. Wizyta u dentysty.
10. Udział w kłótni.

Ćw. 2

NA CZYM POLEGA STRES

Odpowiedz na pytania:

Pytanie 1. Opisz trzy sytuacje, w których czułeś się zestresowany:
a)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b)...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pytanie 2. Stres wywołuje u mnie następujące myśli:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pytanie 3. Stres wywołuje u mnie następujące odczucia ( także fizyczne).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pytanie 4. Moja definicja stresu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Ćw. 3

WALKA ZE STRESEM

Wśród poniższych prostokątów znajdź te, w których są typowe dla ciebie sposoby radzenia
sobie ze stresem i pokoloruj je (najwyżej 4).

Chodzę na długie spacery Maluję lub rysuję Pracuję w ogródku
Słucham muzyki Biegam Czytam książki
Jem zdrową żywność Uprawiam gry zespołowe Medytuję
Gram na instrumencie muz. Chodzę na masaże Hoduję w domu zwierzątko
Chodzę do teatru, kina, na
koncerty

Ćwiczę jogę lub wykonuję
innećwiczenia relaksujące

Mam praktyczne hobby –
robię na drutach, szyję

Chodzę na wycieczki do lasu Uprawiam aerobic, pływam
lub jeżdżę na rowerze

Piszę opowiadania, wiersze,
prowadzę pamiętnik

Odpowiedz na pytania:
- Wszystkie czynności opisane w prostokątach można zaliczyć do pozytywnych

sposobów zwalczania stresu. Dlaczego?
- Czy czynności te lubisz wykonywać sam czy w towarzystwie innych osób?
- O co możesz je uzupełnić?

Foliogram 2

Czy masz osobowość typu A? (wg Trauer)

Czy większość czynności wykonujesz najszybciej jak możesz?
Czy łatwo się irytujesz?
Czy przynosisz do domu pracę na weekendy i wakacje?
Czy próbujesz robić jednocześnie kilka rzeczy?
Czyźle tolerujesz czekanie, np. w kolejce lub w korku?
Czy lubisz współzawodnictwo w czasie gier i zabaw?
Czy denerwuje się, jeśli ktoś robi coś wolniej, niż ty byś robił?
Czy palisz papierosy?
Czy zawsze podejmujesz wyzwania?
Czy ulegasz „magii liczb”?
Czy fascynuje cię gromadzenie przedmiotów?
Czy czujesz się trochę winny, jeśli odpoczywasz lub nic nie robisz?
Czy uważasz,żeżeby coś było zrobione, musisz zrobić to osobiście?

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
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