
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

20 идеи
Учителите и всяка класна стая могат да се включат в отбелязването 
на Световния ден на психичното здраве 10 октомври 2020. 
За тях сме подготвили списък от няколко лесни дейности и съвети 
за поддържане на добро психично здраве, и няколко идеи от 
учители от Великобритания.

Създайте сензорна маса или 
пространство в класната стая, без 
значение на каква възрастова група 
преподавате. Това може да включва 
осезаеми или визуални елементи като 
пластилин, лепило, снежни глобуси, 
малки чинийки с пясък или ориз и др. 
Ако някое от децата изглежда 
претоварено, то може да прекара време 
в сензорното пространство.

1 „В нашето училище всяко дете 
има собствена успокояваща 
кутия, която съдържа неща от 
дома и от училище. Кутията 
може да съдържа неща като 
книжки за оцветяване и моливи, 
играчки, Лего, стрес топки – 
всичко безопасно, което детето 
харесва.” – Сара, учител от Уелс  
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Помолете децата да си 
представят любимо място. Как 
изглежда то? На какво ухае? 
Какво се усеща? Помолете ги 
да нарисуват това място и 
запазете рисунките им, за да 
могат да си ги припомнят, ако 
имат нужда от почивка.

3 4
Давайте си кратки 
„почивки на ума” 
през деня.
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5
„Организирайте си „Клуб на грижата” като 

част от извънкласните дейности или 
въведете инициатива в цялото училище да 

се организират 10-минутни сесии за 
медитация преди обяд. Може да 

организирате и допълнителни сесии за 
екипа в края на екипните срещи” – Джема, 

начален учител, Англия
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Правете дневни упражнения – 
затворете очи и се вслушайте в 
тялото и ума си. Как се чувствате? 
Усещате ли някакво напрежение 
някъде? Какви емоции изпитвате 
днес? Къде в тялото си ги 
усещате? Това може да бъде 
последвано от 2 минутна 
релаксация.
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Създайте табло на чувствата в 
класната стая или в 
училището, което децата да 
използват – всяка седмица 
учете думата за ново чувство, 
за да се разширят знанията и 
възможностите на децата да 
говорят за чувствата си.

„Поканваме децата да 
посочат три неща, за 
които за благодарни 

на края на всеки ден.” 
– Шери, начален 
учител, Англия
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Упражнявайте позитивни твърдения с децата 
всеки ден. Например: „Аз съм смел/а”; „Аз 

съм упорит/а”; „Аз съм специален/на”. 
Напомняйте на децата, че трябва да бъдем 
мили към себе си и да си повтаряме колко 

сме страхотни. Започвайте деня с твърдение 
по Ваш избор или по избор на децата – може 
дори да отговарят с позитивно твърдение на 

проверката за присъствие.

https://mentallyhealthyschools.org.uk/resources/mindfulness-calendar-daily-five-minute-activities/


10 По време на междучасието 
организирайте 5-минутна 
„разходка с грижа за ума и 
сетивата” на двора на 
училището. Попитайте 
децата какво чуват/ 
помирисват/ усещат/ 
виждат.

11
Позволявайте на екипа, 
ако желае, да попълва 
задачите си електронно  
от дома си, за да се 
осигури и време за 
дистанция

В началото на деня 
помолете децата да си 
намислят положителна 
дейност като: „Днес ще 

бъда добър приятел”; Ще 
успея да следвам графика 
си”; Ще се забавлявам по 
време на междучасието”.

12

Дайте на всяко дете набор от 
„картинки за оцветяване”, 
когато идват на училище 

сутрин или когато се връщат 
от междучасие. Това ще им 

помогне да се съсредоточат и 
ще им даде възможност да се 
отърсят от площадката за игра 
или пътуването до училище.

15

„Поради настоящите ограничения децата 
започват часовете си по различно време. 
За да им помогнем да идват спокойни и да 
насърчим щастливо и организирано 
начало на деня, пускам на децата 
спокойна музика и дифузер с успокояващи 
ароматни масла! (Ако не друго, това 
помага и на мен, и на моя асистент да 
започнем позитивно деня!)” – Шарън, 
начален учител, Северна Ирландия
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По време на обедната 
почивка организирайте 

различни дейности, 
свързани с добро 
самочувствие на 

децата, за да 
подкрепите децата, за 
които площадката за 
игра е натоварваща.
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Създайте „дъска на доброто чувство 
за себе си” в учителската стая. Тя 
може да съдържа информация от 
организация, занимаваща се с 
психично здраве, както и позитивни 
твърдения и идеи за релаксация. 
Актуализирайте дъската редовно. 
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Отделете време от часа по физическо 
за да поговорите малко за 

психичното здраве и 
благосъстоянието, като се 

фокусирате как тялото и умът са 
свързани и как трябва да 

поддържаме и двете здрави. Може 
да адаптирате някаква игра и да 

включите чувствата в загрявката или 
почивката в края на часа заедно с 

няколко йога упражнения.
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18  „Една дейност, която често 
използваме с децата, 
когато се чувстват 

разтревожени, е да ги 
накараме да поставят 

тревогата във въображаем 
балон и след това да спукат 

балона.” 
– Рейчъл, учител от  Англия

Напрежение и 
разпускане – помолете 

децата да затворят очи и 
да седнат на местата си. 
Помолете ги да напрягат 
мускурите си за няколко 
секунди и след това да 
ги отпускат, започвайки 

от краката и 
продължавайки нагоре 

по цялото тяло
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Поставете всеки член на екипа в 
двойка с „доверен колега” и ги 
насърчете да организират 
редовни дебрифинг срещи, 
където да обсъждат как се 
чувстват по време на работа. 
Можете дори да отделите време 
от екипните срещи за това.
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посетете сайта 
bezstrah.org за повече 
информация за 
програмите ни за 
психично здраве и 
емоционална 
интелигентост в училище

https://www.twinkl.co.uk/resource/tf-pe-046-activity-beans-warm-up-activity-card
https://www.educationsupport.org.uk/helping-you
www.mentallyhealthyschools.org.uk/resources/
https://mentallyhealthyschools.org.uk/



