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INSPIRACJE

SKĄD SIĘ BIORĄ
ZACHOWANIA
LUDZI?
Bezpłatny magazyn dla nauczycieli - wydawany przez
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Inspiracje. Dyskusje. Wymiana doświadczeń.
Doskonalenie osobiste i zawodowe.

STRONA:

3. Od redakcji
4. Piramida Zachowań
5. Nietypowa analiza logiczna

SPIS TREŚCI

12. Scenariusz lekcji
16. Plakaty i przykłady kart z ćwiczeniami

Witamy wiosennie,

Mamy coraz dłuższe dni, więcej światła, zaczyna być ciepło
i zielono... Wiosna wpływa pozytywnie na niemal wszystkich
i uświadamia jak bardzo nasze funkcjonowanie i samopoczucie
zależy od odpowiednich okoliczności...
Organizm człowieka to niesamowita konstrukcja.
Nasze biologiczne systemy, układy i „podzespoły” pracują
we wzajemnym powiązaniu i trybie homeostazy – nieustającym
procesie przywracania równowagi i utrzymywania zdrowia.
Ale często wydaje nam się, że możemy bez konsekwencji naruszać
tę równowagę i eksploatować nasz organizm bez umiaru …
Zbadajmy zatem konsekwencje naruszania homeostazy
za pomocą nietypowej Analizy Logicznej, z wykorzystaniem Logu
Dnia.
Homeostaza to podstawowy standard funkcjonowania natury –
zatem zarówno co za dużo, jak i co za mało … to niezdrowo.
Na początek przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym parametrom
funkcjonowania naszego organizmu, których w zasadzie nie
widać „gołym okiem”, więc często się nimi nie przejmujemy.
A to dopiero początek opowieści o tym co na nas wpływa na
poziomie BIOS (zobacz plakat str.4) - dalszy ciąg w kolejnych
numerach magazynu oraz na spotkaniach w Klubie INSPIRACJE.
Koniecznie idźcie podziwiać wiosenną przyrodę - do lasu, na łąki,
na konie!
Małgorzata Taraszkiewicz
Zuzanna Taraszkiewicz

Nietypowa Analiza Logiczna

Organizm człowieka to niesamowita konstrukcja. Nasze biologiczne systemy, układy
i „podzespoły” pracują we wzajemnym powiązaniu i trybie homeostazy – nieustającym
procesie przywracania równowagi i utrzymywania zdrowia. Ale często wydaje nam się,
że możemy bez konsekwencji naruszać tę równowagę i eksploatować nasz organizm
bez umiaru …

Zbadajmy zatem konsekwencje naruszania homeostazy za pomocą nietypowej
Analizy Logicznej, z wykorzystaniem Logu Dnia.
Każde naruszenie równowagi w organizmie powoduje zakłócenie funkcjonowania i złe
samopoczucie, kiedy jest to naruszenie silne lub chroniczne powoduje choroby.
Homeostaza to podstawowy standard funkcjonowania natury – zatem zarówno
co za dużo, jak i co za mało … to niezdrowo.
Na początek przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym parametrom funkcjonowania naszego
organizmu, których w zasadzie nie widać „gołym okiem”, więc często się nimi nie
przejmujemy.

ODDYCHANIE
to nasz podstawowy proces życiowy. W zachowaniu równowagi ważne są proporcje między
tlenem, a dwutlenkiem węgla, szybkość oddychania, długość wdechu i wydechu, głębokość
oddychania, użycie odpowiednich mięśni oddechowych.
Gdy oddychamy za szybko lub nieprawidłowo (krótkie szybkie wdechy, wdech dłuższy niż
wydech) – a tak się dzieje kiedy jesteśmy zdenerwowani, wtedy grozi nam hiperwentylacja.
Zbyt dużo tlenu w organizmie nie jest korzystne i może prowadzić do zasadowicy
(zaburzenia równowagi kwasowo- zasadowej). Objawiać się może drętwieniem,
mrowieniem, bólami głowy, klatki piersiowej, zwiększeniem nerwowości i otępieniem,
niekiedy doprowadza do omdlenia.
Hiperwentylacja może wystąpić u uczniów przed klasówką, podczas odpowiadania pod
tablicą i w innych stresujących sytuacjach. W życiu codziennym ratownicy medyczni
spotykają się z przetlenowaniem podczas rodzinnych awantur!
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PULS –TĘTNO
Prawidłowy puls mierzony w spoczynku powinien wahać się w granicach 70-75 na minutę
u dorosłych, ok. 85 na minutę u młodzieży i ok.100 na minutę u dzieci.
Patologicznie wolny puls, czyli bradykardia (poniżej 60 uderzeń na minutę) zdarza się przy
poważnych jednostkach chorobowych lub po zażyciu betablokerów.
W szkole możemy się spotkać z taką sytuacją u dzieci z zaawansowaną fobią szkolną.
Lęk szkolny na wczesnym etapie podwyższa tętno, gdy wyczerpują się możliwości
kompensacyjne organizmu lub gdy lęk jest wywołany w sposób gwałtowny może dojść
do bradykardii i nawet omdlenia.
Przeciwnie - puls przyspiesza, gdy podejmujemy wysiłek lub gdy jesteśmy w sytuacji
emocjonującej. Do pewnego momentu, gdy jest to potrzebne, ciało działa „w przyspieszeniu”,
ale na dłuższą metę jest to stan niekorzystny fizjologicznie.
Uderzenia serca powyżej 100 na minutę to objaw tachykardii. Tachykardia może wywołana
wysiłkiem fizycznym - do pewnego momentu nie jest groźna i traktujemy ją jako fizjologiczną.
Powodem może także: wysiłek ponad nasze możliwości, zdenerwowanie, gorączka, używki,
narkotyki, ale też nadczynność tarczycy, zawał lub inne postaci choroby niedokrwiennej
serca, niewydolność oddechowa, reakcja anafilaktyczna, przyjmowanie leków zawierających
w składzie: atropinę, efedrynę lub pseudoefedrynę, niedocukrzenie, odwodnienie, niedobór
magnezu, wapnia lub potasu… …wtedy możemy mówić o przekroczeniu norm
fizjologicznych.

CIŚNIENIE KRWI
Badane ciśnieniomierzem, daje wynik w postaci dwóch liczb - prawidłowy RR 120/80.
(Skrót RR wziął się od wynalazcy pierwszego aparatu do mierzenia ciśnienia Włocha Riva Rocci).
Pierwsza wartość mówi o tym co dzieje się z krwią podczas skurczu komór serca –
wtedy krew pompowana jest „do tętnic”; druga wartość opisuje rozkurcz - przepływ krwi
z przedsionków serca do jego komór.
Gdy ciśnienie jest za wysokie istnieje zagrożenie poważnymi uszkodzeniami (m.in. udar),
gdy jest za niskie zagraża niedotlenieniem.
Niskie ciśnienie (wg WHO - poniżej 100/60 mmHg u kobiet i mniej niż 110/70 mmHg
u mężczyzn.) choć jest mniej groźne od nadciśnienia, ale potrafi utrudnić mocno życie.
Daje się we znaki przy wstawaniu (trudności ze wstawaniem, mroczki przed oczami,
omdlenia), daje uczucie permanentnego zmęczenia, może być przyczyną bólów głowy,
braku koncentracji, uczucia pustki w głowie. To częsty objaw w wieku dorastania, w czasie
szybkiego wzrostu ciała.
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KWASOWOŚĆ
Równowaga kwasowo- zasadowa, czyli pH krwi. Nie ma potrzeby zgłębiać meandrów fizykochemicznych powstawania kwasowości. Aby świadomie dbać o zdrowie wystarczy wiedza,
że prawidłowy przebieg procesów życiowych wymaga prawidłowej proporcji kationów
i anionów w płynach ustrojowych.
Odchylenia w pH krwi mogą prowadzić do chorób, a nawet do śmierci. Niebezpieczne dla
organizmu zachwianie równowagi krwi występuje przy pH mniejszym niż 6,8 i większym
niż 7,8 . Prawidłowe wskaźniki utrzymują się między 7,35-7,45 i są możliwe do zbadania
w laboratorium, gdy oddajemy mocz do analizy lub po oddaniu krwi do badania gazometrii
lub badania z żywej kropli. Dla zwykłej orientacji można zbadać mocz przy pomocy
specjalnych papierków lakmusowych kupowanych w aptece. Istotne jest by miały
stosunkowo dużą dokładność - najlepiej 0,1 - 0,2 stopnia.
Jak sprawdzić zakwaszenie organizmu i wiele innych informacji na temat diety
http://www.akademiawitalnosci.pl/jak-sprawdzic-zakwaszenie-organizmu/.
Dla nauczyciela wiedza o kwasowości jest ważna. Warto obserwować uczniów wiecznie
przemęczonych, apatycznych, drażliwych, często chorujących. Przyczyny mogą tkwić
w niedosypianiu (większość współczesnych dzieci śpi zbyt krótko!), mało ruchu (znak
naszych czasów!); duży poziom stresu (i w życiu i w szkole!), zła dieta (nadmiar cukru!)

PIERWIASTKI. MINERAŁY. WITAMINY
Problem zakwaszenia związany jest także z pierwiastkami i minerałami.
Otóż odpowiednie pierwiastki i minerały tworzą swego rodzaju bufor przez czynnikami
mającymi zachwiać równowagę jonową. Pierwiastki zasadotwórcze to magnez, potas, sód,
wapń, tlen; mikroelementy to m.in. żelazo, chrom, selen, cez, german, rubid, bor, cynk.
Kwestia przyjmowania zarówno minerałów, jak i witamin, jest mocno związana z równowagą
organizmu.
Wiemy, że mikro i makroelementy wpływają na kwasowość, wiemy, że są istotne
tylko ... mało się tym przejmujemy. Te makro i mikroelementy są tak małe, że spełnia
się w ich przypadku żart „jak czegoś nie widać to oznacza, że tego nie ma”. Ale żaden
minerał i składnik nie będzie działał dobrze i nie da rady utrzymać orgaizmu w dobrostanie
samodzielnie - najważniejsza jest tu praca zespołowa, choć i na to trzeba uważać, bo są
połączenia niewłaściwe!
Makroelementy to m.in.: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor, siarka.
Stanowią 90 proc. wszystkich składników mineralnych w organizmie człowieka.
Mikroelementy to m.in.: fluor, żelazo, miedź, kobalt, mangan, cynk, jod, chrom, selen.
W skład tkanek i płynów ustrojowych wchodzi około 40 pierwiastków chemicznych.
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MAGNEZ
To król biopierwiastków, aktywuje ponad 300 ważnych enzymów. Ma właściwości
strukturotwórcze. Jego niedobór silnie odczuwa układ nerwowy i mózg.
Zatem nerwowość, brak skupienia, osłabienie, kołatanie serca, większa męczliwość,
skłonność do płaczu to tylko kilka skutków deficytów tego minerału.
Brak magnezu otwiera furtkę dla magazynowania w mózgu metali ciężkich takich jak ołów.
Magnez ucieka z naszego organizmu wskutek złej diety, nadmiernego wysiłku fizycznego i
przy dużym stresie.
MANGAN
jest niezbędny do prawidłowego działania witamin B 1 i E oraz aktywacji enzymów biorących
udział w przemianie glukozy, glikogenu, tłuszczów oraz białek.
Na podstawie długoletnich badań amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że nadmiar
manganu może powodować zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami
koncentracji uwagi u dzieci.
POTAS i SÓD
sterują całą gospodarką elektrolitów, mają wpływ na równowagę kwasowo-zasadową
organizmu i odgrywają główną rolę w przewodzeniu bodźców we wszystkich komórkach
nerwowych.
Potas bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu nerek i regulacji czynności serca. Ułatwia
jasne myślenie polepszając zaopatrzenie mózgu w tlen, pomaga w usuwaniu produktów
przemiany materii.
ŻELAZO
Niedobór żelaza wywołuje spaczone łaknienie, czyli apetyt na produkty niezaliczane
do pokarmów (jak krochmal, lód, tynk i inne), obniżenie sprawności fizycznej, spadek
koncentracji i sprawności umysłowej, obniżony nastrój, zmniejszenie odporności, zaburzenia
rytmu pracy serca.

SEN
To bardzo ważny czynnik równowagi psychofizycznej.
Jakie są skutki deficytów snu wie o tym każda mama wstająca do małego dziecka kilka razy
w nocy. Już po miesiącu niedosypiania nasz mózg coraz gorzej przyjmuje i przetwarza
informacje intelektualne. Zawodzi pamięć oraz opanowanie negatywnych emocji.
Uczenie się bez odpowiedniej dawki snu jest mało efektywne.
Aby zdobyte informacje zostały poddane obróbce i zapamiętane muszą znaleźć się najpierw
w hipokampie, a następnie przedostać się do kory mózgowej. Ważnym procesem jest tzw.
konsolidacja. Brak snu po okresie nauki zaburza proces zapamiętywania, z kolei sen wspomaga ten proces. Hipokamp jest „nauczycielem kory mózgowej”. Hipokamp uczy się
szybko, ale na krótko, kora mózgowa z kolei uczy się długo, ale też dłużej przechowuje
informacje. Proces uczenia się w korze mózgowej zachodzi w fazie głębokiego snu.
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Badania tomograficzne mózgu potwierdzają, że u osób pozbawionych wystarczającej ilości
snu występuje podwyższona aktywność ciała migdałowatego - części naszego umysłu
wrażliwej na emocje. Prowadzić to może do niewspółmiernie gwałtownych reakcji
w sytuacjach stresu. Sen pozwala zaoszczędzić energię, odświeżyć umysł i zdolności
pamięciowe, a także zregenerować cały organizm. Ma też wpływ na pracę układu
odpornościowego. Jednak jedną z najważniejszych funkcji snu jest prawdopodobnie
"oczyszczanie mózgu". Badania wykazują, że komórki nerwowe nieznacznie się kurczą
podczas snu. Zwiększają się wówczas przestrzenie między neuronami, co ułatwia krążenie
otaczającego je płynu i usunięcie toksyn, które zakłócają pracę mózgu.
Więcej http://www.focus.pl/czlowiek/ile-snu-potrzebujemy-sa-nowe-wytyczne-12190

RYTM SNU I CZUWANIA
Aktualne wytyczne w sprawie optymalnej ilości snu dla każdej grupy wiekowej zostały
opracowane przez organizację National Sleep Foundation.
Noworodki (0 - 3 miesięcy): 14-17 godzin dziennie
Niemowlęta (4 - 11 miesięcy): 12-15 godzin dziennie
Małe dzieci (1 - 2 lata): 11-14 godzin dziennie
Dzieci w wieku przedszkolnym: (3 - 5 lat) 10-13 godzin dziennie
Dzieci w wieku szkolnym (6 -13 lat): 9-11 godzin dziennie
Nastolatki (14 - 17 lat): 8-10 godzin dziennie
Młodsze osoby dorosłe (18 - 25 lat): 7-9 godziny dziennie
Dorośli (26 - 64): 7 - 9 godzin dziennie
Osoby starsze (65 lat +) 7-8 godziny dziennie
W pewnych sytuacjach potrzeba snu się zwiększa, np.:
 obciążenie psychiczne organizmu/ trudne przeżycia/doświadczenia traumatyczne,
doświadczenie gwałtownych i dużych zmian
 choroba i okres rekonwalescencji (zwłaszcza dotyczy to infekcji z gorączką - tutaj
priorytetem jest sen, a nie np. jedzenie)
 czas po „zarwanych nocach”
 indywidualne predyspozycje takie jak np. wpływ warunków atmosferycznych.
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RUCH/ BEZRUCH
Potrzeba ruchu jest naturalną potrzebą człowieka.
Przyczynia się nie tylko do prawidłowego działania wszelkich układów (krwionośny,
mięśniowy, kostny, oddechowy itd), ale jest istotna w każdym momencie uczenia się.

W powszechnym rozumieniu rozwój ruchowy i rozwój intelektualny dziecka
to dwie odrębne sprawy.
Tymczasem to sprawność ruchowa decyduje o właściwym rozwoju dziecka i to we
wszystkich obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym; wpływa na stan jego
zdrowia i określa tzw. gotowość szkolną, czyli gotowość psychoruchową do sprawnego
wykonywania zadań stawianych przed dzieckiem w szkole.
Rozwój ruchowy dziecka koresponduje bardzo wysoko z jego osiągnięciami intelektualnymi,
sukcesami w nauce szkolnej. Można przewidzieć charakter problemów szkolnych po typie
problemów związanych z ruchem, które dziecko manifestuje, wykonując różne zadania.
Ruch jest warunkiem koniecznym do uczenia się, zaś problemy w rozwoju ruchowym dzieci
mogą istotnie utrudniać osiąganie sukcesów szkolnych od samego początku pobytu dzieci
w szkole.
Człowiek ma 650 mięśni, które pracują na rzecz tego, aby organizm mógł sprawnie
funkcjonować, czyli aby dobrze: widzieć, słyszeć, odbierać bodźce czuciowe i dotykowe,
utrzymywać równowagę oraz wykonywać ruchy te proste i te bardziej złożone, aż
do wysokiej koordynacji wielu precyzyjnych ruchów włącznie – czyli, aby dobrze się uczyć!
Aby dobrze pracować, mięśnie potrzebują mieć dużo okazji do ruchu.
Współczesne dzieci – Państwa uczniowie – w codziennym życiu mają mało ruchu.
Powodem jest oczywiście styl życia wynikający z rozwoju cywilizacji – naturalny ruch
(np. na podwórku) został zastąpiony wielogodzinnym bezruchem przed telewizorem
i komputerem.
Także inne wynalazki cywilizacyjne przeznaczone do „wspierania rozwoju ruchowego
dziecka”, takie jak np. foteliki-chodziki, rozwój ten niestety zaburzają. Zaś w powszechnej
walce z bakteriami (nagłaśnianej przez media i koncerny kosmetyczne) wiele dzieci - zamiast
szaleć, huśtać się, skakać na trampolinie, robić fikołki i wirować na placach zabaw, grzecznie
siedzi na ławce w parku, obok swoich opiekunów, z zaleceniem, aby się nie pobrudzić.
Współczesne dzieci siedzą w bezruchu kilka godzin dłużej niż ich rówieśnicy sprzed –
chociażby, 20 lat. To źle wpływa na ich ogólną kondycję fizyczną, rozwój układów kostnomięśniowych; sprawność i wytrzymałość – taki stan rzeczy dostrzegają „gołym okiem”
nauczyciele wychowania fizycznego.
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Ale warto podkreślić i to grubą kreską, iż wielogodzinny bezruch prowadzi też do nasilonego
występowania problemów natury emocjonalnej, problemów z koncentracją uwagi, słabszej
koordynacji złożonych systemów zaangażowanych podczas uczenia się.
Długotrwały bezruch podczas oglądania telewizji lub zabawy z komputerem osłabia pracę
mięśni oczu (oczy są zafiksowane na ekranie, nie poruszają się we wszystkich możliwych
zakresach, czyli: blisko – daleko, góra – dół i w spectrum „od ucha do ucha”), co upośledza,
osłabia płynność wodzenia. Dzieci gorzej widzą, mogą odczuwać ból podczas ruchu oczami
(bóle skroniowe) i mają problemy z czytaniem. Aby ten stan skompensować trzeba nauczyć
dzieci wykonywania ćwiczeń uruchamiających mięśnie oczu we wszystkich zakresach.
Wielogodzinny bezruch prowadzi do nasilonego występowania problemów natury
emocjonalnej, problemów z koncentracją uwagi, słabszej koordynacji złożonych systemów
zaangażowanych podczas uczenia się.
Nie sposób opisać wszystkie parametry medyczne. Ale warto je znać, bo jak widać
na powyższych przykładach – funkcjonowanie uczniów (ich zachowanie, gotowość do
uczenia się, koncentracja uwagi) nie zależy tylko od motywacji – wiele zależy od stanu
organizmu, w tym stylu życia i odżywiania!

Komentarz na zakończenie:

Jak widać gołym okiem (Log w scenariuszu dalej) współczesne dziecko ma bardzo mało
wolnych godzin na rekreację, wypoczynek, rozwijanie własnych zainteresowań, a także
na zwykłe nicnierobienie, które jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, aby zachować
równowagę życiową pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem?
Już pojawiła się pierwsza książka na temat wypalenia u dzieci autorstwa
prof. med. Michaela Schulte-Markworta – dyrektora medycznego Centrum Medycyny
Psychospołecznej UKE.
Wypalenie staje się coraz bardziej poważnym problemem!
Warto pomyśleć co powinien robić każdy nauczyciel, aby modelować zdrowe wzorce
życiowe na każdej lekcji, przerwie i poprzez zadawane prace domowe. Może wreszcie
pracą domową będzie co najmniej półgodzinna jazda na rowerze lub ćwiczenia relaksacyjne
– jest mnóstwo możliwości!
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Scenariusz lekcji:
LOG, czyli co za dużo lub za mało … to niezdrowo!

Nauczyciel prosi uczniów, aby wzięli do ręki kubki z wodą lub książkę i unieśli rękę przed
siebie (mają trzymać rękę z kubkiem w powietrzu).
1. Nauczyciel zadaje pytania i prowadzi dyskusję na rozgrzewkę:
- Czy to jest łatwe ćwiczenie? (uczniowie na pewno odpowiedzą, że tak)
- Ale gdybyście mieli tak trzymać rękę przez godzinę, albo dwie to czy coś by się zmieniło?
Nadal byłoby łatwo? (na pewno niektórzy zmienią zdanie – uczniowie mają trzymać rękę
w powietrzu jeszcze jakiś czas).
- Jaki z tego płynie wniosek? (na pewno coś wymyślą, że długie unieruchomienie ręki może
z czasem wywołać ból, a szklanka czy książka będzie odczuwalna jako coraz cięższa).
- To jest przykład doświadczenia, które ilustruje powiedzenie „co za dużo, to niezdrowo”.
Można dodać, że jest i odwrotnie: co za mało to niezdrowo.
Dlaczego? Bo nasz organizm lubi równowagę (stan homeostazy). Kiedy jest czegoś za dużo,
albo za mało przez dłuższy czas pojawiają się problemy.
(Może ktoś z uczniów zechce to skomentować).
2. Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na 8 grup. Każda grupa dostaje wydruk
z opisem wymienionych w artykule parametrów funkcjonowania człowieka (oddychanie, puls,
ciśnienie krwi, kwasowość, pierwiastki, sen i ruch/bezruch. Oczywiście to menu można
wzbogacić o inne parametry np. hałas, nawodnienie, białko, jonizacja powietrza, światło itd.
– wtedy trzeba przygotować krótkie opisy oddziaływania w nadmiarze i niedomiarze
lub umożliwić dostęp do internetu.
 Zadaniem uczniów jest przeczytać notatkę ze zrozumieniem (lub ją przygotować)
i streścić ją pozostałym uczniom. Na podstawie przekazywanych informacji Nauczyciel
lub uczniowie mogą rysować Mapę Mentalną.
3. Nauczyciel prosi o komentarz do powiedzenia, że „zdrowie jest w naszych rękach,
a przyszłe choroby mogą zaczynać się już dziś”.
Nawet mając kilka lub kilkanaście lat można świadomie inwestować w swoje zdrowie.
Uczniom starszym można przytoczyć strategie starożytnych lekarzy chińskich, która polegała
na tym, że kiedy coś dolega lub mamy kiepskie samopoczucie najpierw (1) poddaj analizie
swój styl życia, potem (2) sposób odżywiania, dopiero potem jak nic nie działa i nie ma
poprawy (3) oddajemy się w ręce lekarza i medycyny).
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4. Nauczyciel zaprasza uczniów do skupienia się na początek na aspektach związanych
ze stylem życia. Zaczynamy od zrobienia bilansu stylu życia w postaci nietypowego Logu.
Potrzebny jest pasek papieru podzielony na 24 odcinki – godziny (jak poniżej) i kolorowe
kredki. Uczniowie mają zaznaczyć kolorami różne działania zgodnie z instrukcją.

LOGG dnia ___________________________________ (imię)
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zaczynamy od aktywności zabierających najwięcej czasu.
Na niebiesko uczniowie zaznaczają ile godzin średnio śpią
Na fioletowo zaznaczają ile godzin średnio spędzają w szkole i poświęcają na naukę,
odrabianie lekcji w domu
Na żółto – zaznaczają czas na czynności organizacyjne typu: mycie, ubieranie się, jedzenie
posiłków
Na pomarańczowo - ile godzin zajmuje im dojazd do szkoły
Na zielono – ile godzin spędzają na wypoczynku na powietrzu, spacerach
Na czerwono – ile godzin spędzają na realizacji własnych zainteresowań
Na szaro - – ile godzin przeznaczają na pomoc rodzicom, sprzątanie czy inne prace
domowe.

Ile godzin zostaje wolnych?

Przykład logg’u wykonanego przez Zosię w wieku 7 lat.
LOGG dnia Zosi, lat 9.
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Szkoła i odrabianie lekcji
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To na razie bardzo ogólna analiza stylu życia, ale już dobrze wizualizuje podstawowe
aktywności, proporcje i … brak czasu na własne życie u dzieci!



Może warto zachęcić uczniów, aby zrobili taki Log każdego dnia przez typowy tydzień,
a po tygodniu spotkać się i podyskutować czego jest za dużo, a czego za mało
i co zrobić, aby było bliżej opcji ”w sam raz”!



Można także wejść w analizy bardziej szczegółowe i policzyć czas spędzany
na siedzeniu bez ruchu w porównaniu do ruchu aktywnego.



Prawdopodobnie liczba godzin snu u uczniów starszych będzie dramatycznie niska.
Nastolatki angielskie śpią średnio 4-5 godzin… a to już krok do chronicznego zmęczenia,
kłopotów z koncentracją uwagi, obniżenia nastoju i depresji.



A najlepiej nauczyć uczniów uważności na emocje lub stany emocjonalne, które
odczuwają oraz nauczyć odpowiednich ćwiczeń, które pomagają zminimalizować
negatywne stany psychofizyczne,
a wzmacniać te,
które
są niezbędne
do utrzymania
dobrostanu
i gotowości
do uczenia się!
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Czy wiesz, że … siedzący tryb życia został umieszczony wyżej w klasyfikacji
zachowań ryzykownych niż palenie papierosów i picie alkoholu!
Dla naszego organizmu bezruch jest ogromnym obciążeniem!
Pozornie wydaje się, że siedzenie wymaga od nas mało wysiłku. Jest zupełnie odwrotnie!
To, co w naturalny sposób robią dzieci, czyli wiercenie się, zmiana pozycji, bujanie się…
wstawanie i poruszanie się (np. po klasie) jest po optymalnym zachowaniem dla utrzymania
zdrowia! Konsekwensje długotrwałego braku ruchu są bardzo poważne. Nie da się ich łatwo
zrekompensować np. jednorazowym spacerem, podobnie jak nie da się zregenerować
organizmu jednorazowym snem po kilku nieprzespanych nocach.

Czy wiesz, że … człowiek został stworzony do ruchu, wtedy cały organizm
dobrze funkcjonuje.
Kiedy się ruszamy – w ruch idą nie tylko mięśnie, ścięgna, systemy powięzi, ale zwiększamy
też dynamikę płynów jakie zamknięte są w naszym ciele. Jednym z nich jest płyn mózgowordzeniowy, którego działanie polega m.in. na odżywianiu i detoksykacji neuronów i komórek
glejowych.

Czy wiesz, że … długotrwałe siedzenie wywołuje tzw. fizjologiczny ZASTÓJ.
o stan odczuwany jako brak energii, odrętwienia… Zastój to efekt
długotrwałego unieruchomienia ciała. Na ogół – kilkuminutowy ruch (i kilka
dobrych łyków wody) przywraca jasność myślenia i energię do dalszej pracy.
Kilka odpowiednich ćwiczeń – na początku lub w połowie lekcji – potrafi zdziałać cuda:
reaktywuje, dodaje energii, zwiększa koncentrację uwagi, pomaga się uczyć! Nauczyciel
powinien modelować prozdrowotne zachowania pokazując odpowiednie ćwiczenia
i wykonując je razem z uczniami. Będzie bardziej przekonujący!

Nauczyciele mogą nie odczuwać zastoju, ponieważ oni na ogół w czasie lekcji
się często zmieniają formę ruchu: stoją, piszą na tablicy, chodzą po klasie.
Mogą czuć zmęczenie i nie rozumieją znużenia uczniów! Chyba, że uczestniczą
w konferencji, gdzie muszą siedzieć kilka godzin na wykładach!
Zarówno w klasie, jak i w domu przed i w czasie odrabiania lekcji każdy uczeń powinien
wykonywać co jakiś czas krótkie ćwiczenia ruchowe, aby ustawić cały organizm w tryb dobry
stan do uczenia się. Długotrwały bezruch, niedotlenienie organizmu i mózgu … utrudnia
przebieg uczenia się i wywołuje fizjologiczny stres – a w stresie zamykają się możliwości
uczeniu się!

Czy wiesz już, że … siedzenie jest najtrudniejszą pozycją fizjologiczną?
Czy wiesz, że … siedzenie lub stanie w bezruchu – bez poczucia dyskomfortu,
to najwyższy poziom opanowania ruchu!
Potrafią to mistrzowie panowania nad ciałem - mimowie.

Magazyn INSPIRACJE OCEN kwiecień 2022

str. 15

DO ZOBACZENIA
W KLUBIE OCEN
INSPIRACJE

