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obniżony nastrój;
 izolacja;
stres;
niepewność;
niepokój;
spadek motywacji;

Wszystko to obniża samopoczucie 
psychiczne i fizyczne.



Jest to stan gotowości do 
podejmowania określonego 
działania.

Rodzaje motywacji:
a) motywacja wewnętrzna- wynika z dążeń, potrzeb, chęci 

(robię coś bo chcę)
b) motywacja zewnętrzna- wynika z zewnętrznych wpływów 

(np. robię coś, żeby uniknąć kary lub żeby dostać nagrodę)



 ROZMAWIAĆ!!!!!
 wzmacniać jego samoocenę i poczucie własnej 

wartości;
 zachęcać do podejmowania wyzwań i poszerzania 

horyzontów;
 nie oceniać błędów, nie krytykować, (być obok i 

wspierać);
 chwalić nie tylko efekty ale również starania i wysiłki;
 umożliwiać bycie odpowiedzialnym i samodzielnym;
 zachęcać do systematycznej pracy i pokonywania 

trudności;
 kontrolować, czy dziecko przestrzega zasad i higienę 

pracy;





Przestrzeganie kilku zasad znacznie ułatwi pracę Twojemu dziecku i odciąży jego 

organizm. Zwracaj uwagę aby Twoje dziecko:

 wstawało codziennie rano z łóżka i przygotowywało się do zajęć;

 usuwało rozpraszacze z zasięgu wzroku;

 wietrzyło pomieszczenie, w którym pracuje;

 miało odpowiednio dopasowane oświetlenie;

 miało wygodny fotel i zachowywało odpowiednią postawę ciała;

 stosowało filtr światła niebieskiego;

 robiło sobie przerwy;

 dbało o regularny sen;

 odpowiednio się odżywiało;

 uprawiało sport;

 po lekcjach rozwijało swoje pasje i zainteresowania;

 stosowało zasadę 2min;

 dbało o kontakty społeczne

Przydatne może być korzystanie z planu dnia.



W okresie dorastania grupa 

rówieśnicza staje się bardzo 

istotna, ponieważ:

kształtuje osobowość i tożsamość nastolatka;

zaspokaja potrzebę przynależności;

podnosi samoocenę;

pomaga wejść nastolatkowi w dorosłe życie, 

niezależne i samodzielne.



 Obniżony nastrój;

 Problemy ze snem;

 Męczliwość procesów poznawczych (obniżona koncentracja, problemy z 

utrzymaniem uwagi, spowolnienie lub pobudzenie);

 Wycofywanie się i rezygnacja z zainteresowań;

 Nieadekwatne reagowanie na sprawy dnia codziennego;

 Zaburzone łaknienie;

 Dolegliwości somatyczne;

 Obniżona samoocena;

 Poczucie beznadziei, braku sensu, nawet myśli o samobójstwie i śmierci;





 Obsesyjne myślenie o tym, co dzieje się w sieci (nawet będąc offline);

 Przedłużający się czas przebywania w Internecie;

 Nieudane próby kontrolowania czasu spędzonego w Internecie;

 Odczuwanie emocji o charakterze ujemnym z powodu ograniczenia lub 

niekorzystania z Internetu;

 Zatracanie się podczas korzystania z Internetu;

 Pojawienie się problemów społecznych;

 Okłamywanie innych w celu ukrycia wzrostu zaangażowania w sprawy 

Internetu;

 Uciekanie od problemów, obowiązków, przykrych stanów emocjonalnych;



fizjologiczne 

psychologiczne i społeczne



 Wychowawca

 Psycholog szkolny:
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wtorek- 11.15-11.45, 12.30-13.15
środa- 8.50-10.00
czwartek- 12.15-14.20

 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Brzezinach
ul. Konstytucji 3Maja 5
tel.: 46 874-21-76; 531-838-940
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