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ROZWÓJ OSOBISTY - Odskocznie do nauki 
 Znajdź czas na Mindfulness 

Mindfulness, poczucie własnej wartości i połączenie 
 Cel: W ciągu pracowitego tygodnia szkolnego należy wygospodarować trochę miejsca i czasu na 
mindfulness, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 
 

Nie należy lekceważyć presji programowej, pod jaką znajdują się nauczyciele, a zdrowie psychiczne i 
dobre samopoczucie dzieci (jak również pracujących z nimi dorosłych) jest w programie Pappus na 
pierwszym planie. Program koncentruje się na wyprowadzeniu nauki do środowiska i wykorzystaniu go 
do inspiracji, ożywienia i uzupełnienia energii. 
 

Zestaw narzędzi Pappus oraz wprowadzenie do szkolenia dostarczają wskazówek na temat wdrażania 
nowego sposobu pracowania.  Wszystkie odskocznie mają na celu pomoc w osiągnięciu celów nauczania, 
jednocześnie dając uczniom trochę czasu na łonie natury.  Samo "bycie" w przyrodzie przez kilka chwil, 
regularnie (codziennie, jeśli to możliwe) może być regenerujące.   
 

Niektóre z tych zajęć PSHE będą odpowiednie dla grup Nurture oraz dla uczniów objętych 
alternatywnym programem nauczania.  Istnieją przytłaczające dowody na to, jak ważne dla zdrowia 
psychicznego i dobrego samopoczucia nas wszystkich jest zanurzenie się w przyrodzie, a nawet samo 
patrzenie na rośliny. Świat przyrody może pomóc w uspokojeniu dzieci, wzmocnić ich życie i przywrócić 
do równowagi, a także prowadzić do lepszych osiągnięć w dłuższej perspektywie.  

• Biorąc czas nauki na zewnątrz, w i z naturą, buduje się w ciągu tygodni, aby mieć znaczące 
korzystne skutki dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia dzieci i dorosłych zarówno. 

• Przebywanie na świeżym powietrzu jest jeszcze ważniejsze dla dzieci mieszkających na terenach 
miejskich i w trudnej sytuacji społecznej.  

• Jeśli nie masz dostępu do terenów zielonych, przynieś do szkoły rośliny w donicach i doniczkach na 
zewnątrz, a także rośliny domowe do środka.  

• Jeśli macie ograniczoną przestrzeń lub zasoby, to nawet oglądanie liści zebranych z terenu lub z własnego środowiska domowego i używanie ich jako 
materiałów do nauki w klasie może być użyteczną alternatywą.  

• Dostęp do ziemi jest również ważny, ponieważ istnieje wiele dowodów na to, że układ odpornościowy dzieci jest osłabiony, jeśl i nie mają one dostępu 
do dobroczynnych mikrobów w glebie. 

• Niektóre z zadań zawartych w Zestawie narzędzi i programie szkoleniowym sugerują proste zadania związane z uprawą roślin, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz, a niektóre dotyczą po prostu kontaktu z naturą podczas nauki i zabawy. 

Materiały: 

• Przestrzeń zewnętrzna 

• Wszelkie rośliny 
 

Więcej odskoczni: 

• Zobacz wszystkie inne Odskocznie PSHE, aby 
zapoznać się z konkretnymi działaniami. 

• Zajęcia skoncentrowane na programie 
nauczania można znaleźć w "przedmiotowych" 
Odskoczniach szkoleniowych. 

• Odskocznie Pappus do zabawy pokazują 
pomysły na urozmaicenie czasu zabawy i 
przerw. 

• Zobacz program szkoleniowy Pappus, aby 
uzyskać porady na temat uprawy roślin w 
domu.. 

 

Kluczowe słownictwo:  
Mindfulness 
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie 
 
 

Kryteria sukcesu 

✓ Plan lekcji i nacisk na program nauczania 
pozwalają na odpoczynek w czasie 
angażowania się w świat przyrody. 
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