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Szept
Przez cały dzień mówimy do siebie ściszonym głosem. Nauczyciele, rodzice, pracownicy. Nikt
nikogo nie ucisza. Każdy dba o swój szept. Jeśli nie słyszymy, co ktoś mówi, stajemy bliżej,
„nadstawiamy ucha”, powtarzamy wyraźniej lub pokazujemy gestami, żeby ściszył głos.

Rytuały / Zwyczaje
Zwyczaje budują naszą codzienności. Wyznaczają ramy, nadają dynamikę tygodniom,
miesiącom. Dają poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się nietypowym
zwyczajom – domowym, regionalnym, tym, które pojawiają się wśród uczniów. Podzielmy się
tym, stwórzmy nowe „zwyczaje”, nie muszą być arcypoważne, głęboko uzasadnione. To może
być zwyczaj kłaniania się sobie na jakiś znak, wspólny okrzyk na zakończenie lekcji, jakiś
rytuał na rozpoczęcie lekcji (kilka ruchów lub elementy gimnastyki umysłu), wspólny taniec
lub zupełnie coś innowacyjnego.

Wymiana
Targowisko, second hand... wymiana to piękny element relacji międzyludzkich, przynosi
radość, nawet gdy wymieniamy się czymś o różnych wartościach. Wnosi energię i ruch. Gdy
dotyczy przedmiotów, pokazuje, jak pięknie można się wymieniać i jak różnych rzeczy możemy
w danym momencie potrzebować. Dedykujmy dzień na wymiany – wymiany życzliwości,
usług, przedmiotów lub zorganizujmy pchli targ ze stoiskami do wymiany (mogą tam być
przedmioty lub czynności, usługi).

Podobieństwa / Różnice
Znajdujemy podobieństwa między sobą. W ciągu całego dnia (tygodnia lub wyznaczonego
czasu) szukamy osób, które mają podobne zwyczaje/potrzeby jak my. Skupiamy się na
drobiazgach, pytamy lub inaczej znajdujemy, np. kto lubi zapach lawendy? Kto lubi jeść ptasie
mleczko, obgryzając czekoladę? Kto śpi w skarpetkach? Szukamy wspólnych części także u
osób, z którymi się nie znamy. Skupiamy się na preferencjach, zwyczajach, nie cechach
charakteru.

Zapach
Zapachy pomagają nam cofnąć się w czasie, przywołać wspomnienia i przypomnieć miłe
momenty. Kojarzysz zapach świąt? Czy są to zapachy z kuchni – korzennych przypraw, miodu i
piernika? Czy to zapach lasu i choinki? Powitajmy zapachy świąt w szkole. Może wspólne
pieczenie pierników lub gotowanie świątecznego kompotu? Czy macie już ubraną choinkę w
klasie? 



Dotyk
Bez dotyku nie rozwija się żaden ssak. Bycie dotykanym, przytulanym, głaskanym,
poklepanym przyczynia się do rozwoju mózgu. Oczywiście wtedy, gdy jest to naprawdę dobry,
komfortowy dotyk. Rozmawiajmy o dotyku. Zapytajmy się siebie lub wzajemnie: jakie
materiały, faktury lubimy, czy gryzą nas czasem szaliki, czy ktoś lubi spać przykryty ciężką
kołdrą, kto lubi mieć na sobie lekkie ubranie. Czy każdy lubi być dotykany na dzień dobry? Kto
może nas przytulić? Czy trzymanie czegoś nam pomaga? Rozejrzyjmy się po szkole, gdzie jest
przytulnie? 

Święto
Kto powiedział, że musimy obchodzić tylko święta wymyślone przez innych, tradycyjne i
znane. Stwórzcie w klasie własne święto – wymyślcie, jak i kiedy będzie obchodzone.

Zachwyt
Zachwyt kojarzy się z dziecięcą beztroską. Małe dzieci całym sobą zachwycają się na widok
czegoś pięknego, zaskakującego, wyjątkowego. Gdy stajemy się starsi, coraz łatwiej nam o
obojętność lub myślenie o rzeczach, sytuacjach jako zwykłych. Włączamy „zachwyt”! Podziel
się emocjonującą historią, filmem, piosenką, które zrobiły na Tobie wrażenie. Poszukaj słów,
które Cię poruszyły, opowiedz komuś coś w sposób emocjonalny. Zadaj pracę domową
zmienionym głosem, poprowadź lekcje, używając różnych sposobów artykulacji (np. mówiąc
jak komentator sportowy, jak sprzedawca lodów na plaży… udziel odpowiedzi w jakiś
charakterystyczny sposób).

Kreowanie świata
Jaki mamy wpływ na to, co nas otacza? Czy tylko w grach możemy tworzyć swój świat?
Poczucie sprawczości, wpływu na naszą rzeczywistość to jeden z fundamentów dobrostanu.
Spytajmy się, co potrzeba zmienić – może coś w klasie, w naszym działaniu, w zwyczajach, w
otoczeniu… Tu potrzebna jest wyobraźnia i odwaga wypowiadania pomysłów. Bawmy się
kreowaniem. Chwalmy pomysłami. Dajmy szanse na wypowiedzenie tych najbardziej
zwariowanych. Marzenie, wizualizacja to jeden z ważniejszych elementów. Nie wszystkie od
razu zrealizujemy, ale wszystkie zostaną wypowiedziane. 



1

2

 
3

 
4

 
5

 
6

Zaznaczaj w kalendarzu każdego dnia wszystkie dobre punkty dnia. Notuj lub rysuj – za co
jesteś wdzięczny, co ciekawego i miłego wydarzyło się dzisiaj? Czas oczekiwania na święta,
niech będzie czasem kolekcjonowania dobra. Możesz stworzyć sobie pudełeczko lub słoik
adwentowy na wszystko, co zgromadzisz.

Znasz przepis na idealne placki ziemniaczane? Może te, które są w twoim domu tradycją,
pochodzą  z przepisu babci, a może z innego kraju? Upieczcie placki – częstujcie w szkole
wszystkich, roznoście smakołyki, gdzie tylko się da!

Napisz list do  Świętego Mikołaja! Napisz, o czym marzysz dla siebie, klasy, szkoły, rodziny! 
Niech to nie będą prezenty i drogie rzeczy. Napisz o relacjach, emocjach, wartościach. List
włóż do przygotowanego wcześniej słoika lub pudełka, w którym będziesz gromadzić
wszystkie adwentowe drobiazgi.

Grudzień to czas czynienia dobra – znajdźcie wspólnie z klasą, grupą cel charytatywny. Może
to być paczka żywności lub innych rzeczy dla potrzebujących z domu dziecka, ośrodka pomocy
czy fundacji/stowarzyszenia zajmującego się pośrednictwem pomocy. Ważne, by pomoc była
szczera, celowa i wspólna. Do dzieła!

Guzik to element garderoby – ale gdyby tak puścić wodze wyobraźni... może z guzików
przygotujesz ozdoby świąteczne, może grę planszową? Potrafisz przyszyć guzik? Bawcie się
guzikami – dużymi, małymi, kolorowymi. 

Może wspólna klasowa czy szkolna dobrostanowa herbatka z świąteczną biesiadą? Zaparz
dobrą herbatę, dodaj: kilka goździków, kardamon, anyż. Dodaj plasterki cytryny lub
pomarańczy, kilka plasterków świeżego imbiru, do tego miód. Wszystko wymieszaj, niech
zapach unosi się w całej szkole. Rozgrzewająca, dodająca sił i odporności. Na zdrowie! Na
dobre emocje! 



Czekoladki, pralinki, niespodzianki... czas świąt to czas słodkości, pysznych ciast. Czekolada
to nieodłączny symbol świętowania. Przygotujcie czekoladowe łakocie - może orzechy w
czekoladzie, rodzynki? Jedliście kiedyś jabłka w czekoladzie? Wykonanie samodzielnie
pralinek jest niezwykle proste - to doskonały sposób na własnoręcznie wykonany prezent. Do
tego piękny słoik, wstążka, bilecik z życzeniami - mało kosztuje a na pewno sprawi radość.
Drobne rzeczy sprawiają taką samą radość!

Napiszcie kartki z życzeniami do osób najbliższych lub kolegów i koleżanek z pracy,
nauczycieli, osób samotnych... sami zdecydujcie. Niech to będą kartki własnoręcznie zrobione,
wspólnie udekorowane, wypisane ręcznie. Życzymy wzajemnie – zdrowia, spokoju, dobrych
świątecznych dni!

Dobre słowa, życzenia, uśmiech – postaraj się, by dziś spowodować uśmiech na twarzy u jak
największej liczby osób. Pamiętaj o miłych gestach, życzeniach, uprzejmościach,
podarunkach... idealny, piękny dzień w szkole. Czy tak mogłoby być codziennie?

Uwolnij emocje – spróbuj je zauważyć i nazwać. Może czas zakończenia roku to dobry czas, by
spojrzeć na siebie głębiej? Jakie emocje towarzyszą Ci najczęściej? Pobądź sam ze sobą i
swoimi emocjami, zaakceptuj je. Okaż sobie życzliwość i zrób coś dla siebie. Zapisz plany i
marzenia. Wszystko będzie dobrze!
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List do Świętego Mikołaja!
Napisz, o czym marzysz dla siebie, klasy, szkoły, rodziny! 
Niech to nie będą prezenty i drogie rzeczy. Napisz o relacjach, emocjach, wartościach. 
List włóż do przygotowanego wcześniej słoika lub pudełka. 



wyślij życzenia

przygotuj dekoracje upiecz pierniki
 i je rozdaj w klasie

śpiewaj

zimowy spacer 
z przyjaciółmi

GRUDNIOWE UMILACZE 

zrób komuś
niespodziankę przygotuj własnoręczne

podarunki

zrób gorącą
czekoladę

porządki 
w szufladzie

pomyśl 
o potrzebujących

powiedz życzliwe
słowo napotkanej

osobie
zadbaj o najbliższych

wydziergaj szalik

Udekoruj choinkę dobrem!



Nasza codzienność to wiele emocji. Najlepiej ocenić je samodzielnie. Może w okresie świąteczno-
noworocznym warto pokusić się o refleksje – których emocji ostatnio było najwięcej?
Zaznacz na osi: 1 to poziom minimum, 10 maksimum. Czy to może być wskazówka na nowy rok?
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