
KONSPEKT ZAJĘĆ 

 

Temat zajęć: 

Połączeni 

 

Czas: 

45 min. 

 

Cel: 

Zwrócenie uwagi na problem jaki wynikł w związku z pandemią COVID-19 w sferze relacji, 

samopoczucia i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

 

Metody i formy aktywności: 

Praca w grupach, 

Burza mózgów, 

Wykorzystanie multimediów, 

Technika rozsypanych wyrazów, 

Budowanie definicji. 

 

Środki dydaktyczne: 

Projektor, komputer z dostępem do internetu, 

www.fundacjapsyche.pl/nasze-dzialania/kampania-polaczeni, 

Tablica, 

Arkusze, brystol, klej, 

Karta „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”, 

Regulamin konkursu. 

 

 

Przebieg zajęć: 

1.    CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Powitanie uczniów. 

Sprawdzenie obecności. 

Informacja o temacie lekcji. 



 

 

2. WPROWADZENIE. BURZA MÓZGÓW 

Nauczyciel: zapisuje na tablicy lub flipcharcie dużymi literami hasło „izolacja” i prosi klasę  

o podanie skojarzeń do tego pojęcia.   

Nauczyciel: „dzisiejsza lekcja poświęcona jest skutkom izolacji/lockdownu spowodowanego 

pandemią COVID-19 na nasze zdrowie psychiczne. Na samym początku bardzo proszę was  

o to, abyście zastanowili się jak rozumiecie pojęcie izolacja.” 

Nauczyciel: zachęca klasę do aktywnego udziału. Informuje, że nie ma złych odpowiedzi. 

Pojawiające się propozycje zapisuje hasłowo obok zapisanego wcześniej słowa „izolacja”.  

W razie potrzeby może zadawać pytania pomocnicze, np.: czym jest izolacja? Jakie są jej 

skutki? Jakie emocje powoduje? 

Nauczyciel: podsumowuje ćwiczenie wprowadzając definicje psychologiczną pojęcia izolacja 

(odwołując się do zapisków z burzy mózgów). Ważne, aby uczniom została przekazana 

informacja, że izolacja może mieć wymiar fizyczny: jej celem jest ochrona członków danej 

społeczności przed zagrożeniem np. Jak to miało miejsce w sytuacji pandemii COVID-19. 

Natomiast może przybierać również formę izolacji psychicznej, która może mieć negatywny 

wpływ na nasze emocjonalne funkcjonowanie. W rozumieniu psychologicznym izolacja „jest 

brakiem interakcji i komunikacji między ludźmi. Osoby nią dotknięte mogą odczuwać 

samotność, poczucie odłączenia od świata, często cierpią na depresję, a także zmagają się  

z niską samooceną”. 

 

3. PREZENTACJA FILMU I DYSKUSJA 

Prezentacja filmu. www.fundacjapsyche.pl/nasze-dzialania/kampania-polaczeni 

Nauczyciel: zaprasza uczniów do dyskusji: 

• Co myślicie na temat filmu?  

• Dlaczego relacje z innymi są ważne dla naszego zdrowia psychicznego? 

• Z jakimi stratami ludzie się mierzą w wyniku pandemii? 

 

4. STWORZENIE ZASAD DBANIA O ZDROWIE PSYCHICZNE 

Nauczyciel: dzieli uczestników na trzy-, cztero- czy pięcioosobowe grupy (w zależności od 

liczby uczniów). Każdy z zespołów otrzymuje 2 zasady w formie rozsypanki. (Karta „Jak dbać 

o zdrowie psychiczne?”). Zadaniem każdej grupy jest ułożenie otrzymanych rozsypanek  

w zdania, a także stworzenie własnych pomysłów.  



Przedstawiciel każdego z zespołu prezentuje pomysły swojej grupy i przykleja zasady  

z rozsypanki na brystol. Jeśli pojawią się propozycje dodatkowych zasad, nauczyciel dopisuje 

je na brystolu i  wiesza pracę w widocznym miejscu w klasie. 

Nauczyciel: informuję, że uczniowie stworzyli zasady dbania o kondycję psychiczną. Pomogą 

one wspierać uczniów w sytuacji kiedy widzą, że ich nastrój ulega pogorszeniu np. W wyniku 

izolacji/kwarantanny. 

 

5. ZAPROSZENIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Nauczyciel: zaprasza uczniów do konkursu na stworzenie planu wydarzenia szkolonego, 

którego celem będzie poprawa relacji wśród lokalnego, szkolnego społeczeństwa. Regulamin 

konkursu. 

 



KARTA: JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE? 

……………………………………………………………………………….. 

Jeśli dzieje się coś złego porozmawiaj z zaufaną osobą. 

 

Poszukaj pomocy specjalisty: psycholog 

szkolny, 

psychiatra, specjalista w 

poradni 

zdrowia psychicznego. 

 

Zadzwoń na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. 

 

Zrób dla siebie raz dziennie coś miłego. 

 

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej higieny snu. 

 

Praktykuj uważność, bądź tu i teraz. 

 

Jedz regularne, zbilansowane posiłki, pamiętaj o nawadnianiu 

się. 

 

Nie zażywaj alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych. 

 

Znajdź wokół siebie osoby, z 

którymi 

czujesz 

się 

dobrze, macie wspólne zainteresowania, 

 

z którymi możesz podzielić się swoimi problemami. 

 

Podaruj sobie czas tylko dla siebie np. nie rób 

 

nic, czytaj, oglądnij 

film, 

popisz, pomaluj, pójdź na 

spacer 

itp. 

 


