
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zaštita mentalnog zdravlja djece tijekom i nakon 
izvanrednih javnozdravstvenih situacija 

 

AKTIVNOSTI – MODUL 6 
Promicanje mentalnog zdravlja i dobrobiti nastavnika tijekom izvanrednih 

javnozdravstvenih situacija 

Ova publikacija izrađena je uz financijsku potporu programa Erasmus+   Europske   
unije.   Publikacija   odražava   isključivo stavove  autora  te  se  Europska  komisija  ne  
može  smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u njoj. 
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Cjelina 1 

Aktivnost 1 
Pročitajte sljedeći primjer i pokušajte identificirati vrste mentalnih problema koje pokazuje osoba iz 
priče. Zatim pokušajte razmisliti što biste vi napravili na njezinom mjestu. 

 

Marija je učiteljica razredne nastave već deset godina. Posljednja četiri mjeseca gotovo svakodnevno se 
osjeća tužno i razdražljivo, a ima i problema sa spavanjem. Osjeća se kao „promašaj” i kao učiteljica i kao 
majka. Kaže da se teško koncentrira i priprema za nastavu, a tijekom nastave ima poteškoća s 
održavanjem pažnje. Zbog svega navedenog, ne želi biti blizu drugih ljudi, čak ni prijatelja i obitelji. 
Također, prestala je izrađivati nakit i čitati, dakle ne sudjeluje u aktivnostima u kojima je ranije uživala. 

 

Aktivnost 2 
Pročitajte sljedeći primjer i pokušajte identificirati vrste mentalnih problema koje pokazuje osoba iz 
priče. Zatim pokušajte razmisliti što bite vi napravili na njezinom mjestu. 

 

Petar je učitelj u srednjoj školi već 20 godina. Zahtjevi se u toj školi povećavaju. Tijekom posljednja dva 
mjeseca kaže da mu je postalo sve teže ujutro se ustati iz kreveta i krenuti na posao. Kada je u školi 
osjeća da su problemi s učenicima, njihovim roditeljima te kolegama sve teži i teži za rješavanje. Postoje 
dani kada dođe kući osjećajući se preplavljeno te kao da neće moći riješiti situaciju. Također osjeća da 
se njegov odnos prema učenicima i kolegama mijenja. Teže mu se može prići, rjeđe je prijateljski 
raspoložen i proaktivan. Takav odnos ranije nije imao, budući da voli kontakt sa učenicima, a voli i svoj 
posao. Primijetio je kako mu je teško odvojiti se mislima od posla, čak i tijekom vikenda, a to utječe na 
njegovo spavanje. Također, javile su mu se glavobolje i bolovi u vratu. 
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Cjelina 4 

Aktivnost 1 
Kako izvoditi dijafragmalno disanje u koracima: 

1. Legnite na leđa na ravnu površinu ili na krevet, sa savijenim koljenima i s podlogom ispod glave. Za 
podupiranje nogu možete staviti jastuk ispod koljena. 

2. Stavite jednu ruku na gornji dio prsnog koša, a drugu odmah ispod prsnog koša. To će vam omogućiti 
da osjetite kako vam se dijafragma pomiče dok dišete. 

3. Polako udahnite kroz nos tako da vam se trbuh pomakne prema gore, što uzrokuje podizanje ruke. 
Ruka na prsima treba ostati što mirnija. 

4.Zategnite trbušne mišiće, tako da se trbuh pomakne prema dolje, odnosno prema kralježnici, 
uzrokujući spuštanje ruke dok izdišete kroz blago otvorena usta. Ruka na gornjem dijelu prsa treba ostati 
što je moguće mirnija. 

 

Aktivnost 2 
Kako izvoditi progresivnu mišićnu relaksaciju u nekoliko jednostavnih koraka: 

1)Dok udišete, stegnite jednu mišićnu skupinu (na primjer gornji dio bedara) na 5 do 10 sekundi, zatim 
izdahnite i naglo otpustite napetost u toj mišićnoj skupini. 

2)Uzmite 10 do 20 sekundi da se opustite, a zatim prijeđite na sljedeću mišićnu skupinu (na primjer 
stražnjicu). 

3)Dok otpuštate napetost, pokušajte se usredotočiti na promjene koje osjećate kada je mišićna skupina 
opuštena. Slike mogu biti korisne u kombinaciji s oslobađanjem napetosti, kao što je zamišljanje da 
stresni osjećaji izlaze iz vašeg tijela dok opuštate svaku mišićnu skupinu. 

4)Postupno se krećite tijelom stežući i opuštajući mišićne skupine. 

 

Aktivnost 3 
Kako izvoditi pozitivnu imaginaciju:  

Vizualizacija krajolika 

1. Zamislite da hodate vrlo zelenom travnatom livadom između visokih planina prekrivenih snijegom. 

2. Pogledajte planine oko sebe. Vrlo su visoke i vidite kako je bjelina snijega u kontrastu s dubokim 
plavetnilom neba. Podne je i iznad vas sunce sija jarko i blistavo. Pogledajte zelenilo trave, bjelinu snijega 
na planinama i plavetnilo neba. 

3. Temperatura je vrlo ugodna, nije ni vruće ni hladno. Puše ugodan topli povjetarac koji nježno dodiruje 
kožu lica. 

4. Zamislite da hodate bosi i primijetite mekani dodir trave ispod vaših stopala. Osjetite dodir pomalo 
vlažne i prohladne trave. 

5. Idite vrlo polako, upijajući sve što vidite i osjećate oko sebe. 

6. Osjetite osjećaj spokoja i mira. 

7. Čujete ptice kako pjevaju i vidite ih kako lete oko vas. 

8. Sada pogledajte biljke i cvijeće oko sebe. Oko vas su cvjetići jarkih boja – bijeli, žuti, narančasti, plavi… 
primaknite se  i pomirišite ih. Uberite cvijet i prinesite ga nosu. Pomirišite njegovu aromu koncentrirajući 
se na boju njegovih latica. 

9. Nastavite hodati vrlo polako, bez žurbe, uživajući u šetnji. 

10. Pogledajte potoke vode koji se slijevaju s planina tvoreći potočiće u kojima voda skače stvarajući 
male vodopade i tiha jezerca. Koncentrirajte se na žubor vode. 
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11. Sada priđite potoku, sagnite se i uronite spojene ruke u vodu kako bi je zahvatili. Osjetite hladnoću 
vode u svojim rukama. Prinesite ruke ustima i popijte vode. Osjetite svježu, čistu, kristalno bistru vodu 
kako ulazi u vaše tijelo. Ova voda revitalizira cijeli organizam i osjećate se puni zdravlja i blagostanja. 

12. Nastavite hodati i primijetite malu biljku mente, priđite joj i otkinite nekoliko listova. Žvačite ih i 
primijetite snažan okus mente na svom nepcu. Koncentrirajte se dok to jasno ne primijetite. 

13. Naposlijetku, potražite mjesto gdje možete udobno leći. Lezite i odmorite se, zatvorite oči i osjetite 
zvukove, mirise, temperaturu… i odmorite se duboko, vrlo duboko… 

 

Aktivnost 4 
Mindfulness:  
Vježba s grožđicom 
Jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih vježbi za razumijevanje i početak prakticiranja 
mindfulnessa je vježba s grožđicom. Ova vježba je podijeljena u dva dijela: u prvom dijelu 
zadatak je redovito jesti grožđice. U drugom dijelu zadatak je slijediti sljedeće korake: 
1.Držite grožđicu u ruci ili među prstima i gledajte u nju kao da je prvi put vidite. 
2.Pogledajte i pažljivo promatrajte sve detalje grožđice – boju, nabore itd. 
3.Dodirnite i slušajte. Istražite teksturu grožđica, pomičite je, stisnite i slušajte zvuk. 
4.Pomirišite grožđicu. 
5.Stavite grožđicu u usta i istražite osjećaj kako je to kad imate grožđicu na jeziku. 
6.Žvakanje: zagrizite grožđicu i uočite teksturu i okuse grožđice u ustima. 
7.Progutajte grožđicu. 
8.Obratite pažnju na okus koji je ostao u ustima. 
9.Vježba završava razmišljanjem o iskustvu redovitog jedenja grožđica i njihovog jedenja s 
punom svjesnošću. 
 

Aktivnost 5 
Prilagodba promjeni: Kako upravljati osobnom promjenom? 
1. Identifikacija trenutne situacije ili problema 
2. Faza prihvaćanja (radimo s realnosti koja je pred nama) 
3. Potraga za rješenjima: Kreativna faza 
4. Poduzimanje akcije 
5. Nova ravnoteža 
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Aktivnost 6 
Kako izgraditi otpornost? 
1. Uspostavite odnose s drugima. 
2. Izbjegavajte na krize gledati kao na nepremostive prepreke. 
3. Prihvatite promjenu kao dio života. 
4. Razvijte realne ciljeve i krenite u tom smjeru. 
5. Tražite prilike za samootkrivanje. 
6. Poduzmite odlučnu akciju. Ne ignorirajte probleme. 
7. Radite na pozitivnom pogledu na sebe. 
8. Stavite stvari u perspektivu. 
9. Imajte optimističan pogled, ne gubite nadu. 
10. Brinite o sebi. 
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Cjelina 5 

Aktivnost 1 
Kako poboljšati svoj vokabular emocija i svjesnost o emocijama? 
1. Spoznajte raznolikost emocija koje postoje i da su sve valjane. Da biste to postigli, kada 

pokušavate identificirati kako se osjećate, potražite različite riječi kojima biste opisali što 
vam se događa. 

2. Pokušajte razumjeti i prihvatiti emocije drugih bez osuđivanja, budite empatični. 
3. Pokušajte ne izbjegavati osjećanje određenih emocija. 
4. Razmislite o tome što osjećate kako biste došli do izvora emocija i razumjeli što osjećate. 
5. Izrazite što osjećate, bilo tako što ćete razgovarati s nekim ili to zapisati. 

 

 

Aktivnost 2 
Kako naučiti biti asertivan: 
• Počnite s jednostavnim situacijama (na primjer, u restoranu promijenite jelo koje ste tražili). 
• Recite: „Ne”. Na početku će biti neugodno, ali s vježbom će postati lakše. 
• Budite jednostavni i izravni. 
• Nemojte se ispričavati kada izražavate neku svoju potrebu. 
• Koristite odgovarajući govor tijela i glas. 
 

. 

 


