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„ Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista 

obawia się, że to może być prawda „ 

Dzień Pozytywnego Myślenia ma pomóc wszystkim przyjąć tę prawdę i uwierzyć, że 

wszystko zmierza we właściwym kierunku.  

Pomysłodawcą tego święta, które w USA obchodzi się 13 września, jest amerykańska 

psycholog KirstenHarrell. Od lat zajmuje się ona badaniem (również na własnej skórze) 

wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jej zdaniem pozytywne 

myślenie może zdziałać więcej, niż nam się wydaje. Optymista nie szuka problemów, 

wręcz przeciwnie, czerpie z życia pełnymi garściami. Prawdą jest również to, że 

przyjemniej żyje się z człowiekiem, który potrafi każdy dzień przywitać uśmiechem. 

Pamiętajmy ---> śmiech i radość są zaraźliwe, więc otaczajmy się ludźmi pozytywnie 

patrzącymi na świat :)  

Drugi dzień lutego jest zatem doskonałą okazją do tego, by szklanka była zawsze w połowie 

pełna. 

Na lekcjach w młodszych i starszych klasach nauczyciele wplatali aktywności, które 

dotyczyły tego właśnie tematu. Na lekcjach informatyki uczniowie oglądali materiały 

filmowe, dzięki którym dowiedzieli się dlaczego warto myśleć pozytywnie. Na zajęciach 

plastyki uczniowie klasy 5a i 4a wykonali prace plastyczne : POZYTYWNA MANDALA 



PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ. W czasie tych zajęć wykorzystaliśmy zgodnie z 

programem Laboratoria Przyszłości aparat fotograficzny, za pomocą którego uczniowie sami 

udokumentowali swoje prace. 

Klasy 1-3 w ramach obchodów Dnia Pozytywnego Myślenia poznały historię niewidzialnego 
plecaka, który wszyscy ludzie na całym świecie każdego dnia noszą że sobą. Jest to specjalny 
plecak, który służy do noszenia miłych i ciepłych uczuć, np. radości, dobrego samopoczucia 
i zadowolenia z siebie. Kiedy plecak jest pełny czujemy się szczęśliwi. W Dniu Pozytywnego 
Myślenia dowiedzieliśmy się, co musimy zrobić, żeby nasze plecaki były jak najczęściej 
wypełnione dobrymi uczuciami, oraz w jaki sposób możemy pomóc napełnić plecaki osób 
wokół nas. 
Klasy 4 – 8 „trenowały pozytywne myślenie” przygotowując emotkę z cytatem, aforyzmem 
lub powiedzeniem dotyczącym radości życia. Odpowiedzialni za przygotowanie oraz 

powieszenie jej na „drzewie myśli pozytywnych” byli gospodarze klas  
Wszystkie klasy udekorowały drzwi swoich sal lekcyjnych przygotowanymi emotkami. 
 
Dzięki tym wszystkim elementom na lekcjach, zrozumieliśmy, że czasem 

wystarczy jeden uśmiech, żeby przywołać słońce na ciemnym niebie  
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