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Wskazówki  
dla rodzica przy 
wykonywaniu 
ćwiczenia

Dla rodzica

Dla rodzica  
i dziecka

Wskazówki  
dla dziecka  
przy wykonywaniu 
ćwiczenia

Drodzy rodzice, kochane dzieci!
Cieszę się, że trzymacie w rękach kolejne wydanie „Mindful Kids”. 
Uważność jest w dzisiejszych czasach wyjątkowo potrzebną praktyką,  
która pomaga nam zwolnić, wyciszyć się, lepiej zrozumieć siebie, 
skoncentrować się, gdy tego potrzebujemy i… poczuć się szczęśliwszym. 
Mam nadzieję, że na kolejnych stronach czasopisma odnajdziecie 
mnóstwo inspiracji, zabaw i ćwiczeń, które pomogą Wam z lekkością 
rozwijać uważność, a przy okazji dobrze się bawić. 
Życzę Wam wspaniałego czasu i wartościowych odkryć podczas Waszej 
uważnej podróży.

Agnieszka Pawłowska
redaktor naukowa Mindful Kids

LABIRYNT  
ŁAMIGŁÓWEK 
pokaże, jak ćwiczyć pamięć, 
koncentrację i spostrzegawczość.

WYSPA EMOCJI 
zaprosi do odkrywania emocji,  
uczuć, a także tego, jak reagują  
na nie nasze ciała.

PRZYSTANEK RELACJE 
pomoże lepiej poznać siebie i innych.

OGRÓD RELAKSU 
pozwoli odpocząć od nadmiaru wrażeń.

DOLINA ZMYSŁÓW 
pokaże, jak uważnie doświadczać 
świata nie tylko poprzez wzrok,  
ale także słuch, węch, dotyk i smak. 

Poznajcie 
nasze krainy

W „Mindful Kids” dodaliśmy oznaczenia, 
które podpowiedzą wam, jak korzystać 
z ćwiczeń, zadań, 
eksperymentów 
oraz innych 
tekstów.



O wdzięczności,  
która prowadzi  
do szczęścia
Krystyna Marczak

W   leśnej szkole właśnie trwał tydzień wdzięczności. Z tej 
okazji zorganizowano różne gry, warsztaty i konkursy. Zając 
zastanawiał się, jak to jest z tą wdzięcznością. To było dla niego 

trudne. Wszyscy dookoła mówili, że powinien być wdzięczny za to, co ma. 
Ale przecież on nie miał nic. Za co w takim razie miałby być wdzięczny? 
Szybko się niecierpliwił, kiedy coś mu nie wychodziło. Ciężko szło mu 
z nauką i nie umiał poprosić o pomoc. Mieszkał na skraju ciemnego lasu, 
gdzie nie docierało już słońce. Nie wyjeżdżał na wakacje. Nie miał żadnych 
talentów, którymi mógłby się pochwalić. 

Pewnego razu pani nauczycielka zabrała całą klasę na nocowanie pod 
namiotem. Zając zezłościł się, kiedy nie mógł rozłożyć namiotu, i mocno 
tupnął nogą. Pani zauważyła to i zaproponowała mu krótki spacer. Kiedy 
tak szli w ciemności, Pani zapytała:

– Co tutaj widzisz?
Zając odpowiedział:
– Nic, bo jest ciemno.
– A kiedy jest tak ciemno, co wtedy czujesz?
– Boję się!
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– Uhm… A teraz włącz latarkę i sprawdź, co uda ci się zobaczyć.
– OK. Teraz widzę sowę na drzewie.
– Czy coś jeszcze?
– Tak, widzę szyszki pod nogami i patyki, które przydadzą się na nasze 

ognisko.
– Świetnie! Mogę pomóc ci je pozbierać.
– Dobrze. A jeszcze widzę wysokie sosny, które pięknie pachną.
– O! A co teraz czujesz, kiedy zobaczyłeś tych kilka rzeczy wokół siebie?
– Czuję spokój, bo tutaj jest dużo więcej niż tylko ciemność.
– No bo widzisz, z wdzięcznością jest tak samo, jak z latarką. Kiedy 

skupiasz się tylko na tym, co trudne i przykre, tylko to udaje ci się 
zauważyć, czyli ciemność. Kiedy włączysz latarkę, czyli światło wdzięczności, 
i poświecisz nią dookoła, zauważysz te dobre i piękne rzeczy. I zaczynasz czuć 
spokój. To nie jest tak, że nie mamy za co dziękować. Każdy ma! Zawsze jest 
coś, na co można rzucić światło wdzięczności! To nie musi być jakaś wielka 
rzecz. Wystarczy, że docenisz coś naprawdę małego. Na przykład to,  
że próbowałeś rozbić namiot i włożyłeś w tę pracę dużo wysiłku.

– Ale przecież nie udało mi się go rozbić.
– Tak, to jest właśnie ciemność. A jeśli poświecisz latarką, zobaczysz,  

że próbowałeś, i teraz możesz pomyśleć, jak zrobić to inaczej.
– To ja już wiem, za co chcę dzisiaj podziękować.
– Za co?
– Za to, że Pani pokazała mi, gdzie mogę szukać wdzięczności.
– A ja dziękuję ci za miły spacer.
– Pomoże mi Pani rozbić namiot?
– Oczywiście!
– I jeszcze jestem wdzięczny za to, że odważyłem się poprosić o pomoc.
Pani uśmiechnęła się do Zająca i razem wrócili do obozowiska. 
Po tej wycieczce Zając zaczął ćwiczyć wdzięczność każdego dnia. Czuł, 

że to właśnie ona jest drogą do szczęścia i patrzenia na świat w pięknych 
kolorach. Dziękował za zapach lasu, za chmury w upalny dzień, za życzliwe 
spojrzenie, za pyszną marchewkę czy szybkie łapy, dzięki którym wygrywał 
wyścigi. A kiedy zdarzały mu się przykre i trudne dni, dziękował za to,  
że był dla siebie łagodny i próbował. Za to, że mógł się uczyć na błędach, 
a jutro miał być nowy dzień i kolejna szansa na bycie wdzięcznym.
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Co daje nam siłę?
K ażdy z nas ma w swoim otoczeniu ludzi i rzeczy, 

które sprawiają, że czujemy się dobrze, że nasze 
życie nabiera kolorów. Jesteśmy jak kwiaty, które  

aby zakwitnąć, potrzebują promieni słonecznych  
oraz wody płynącej z korzeni. 
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Pomyśl, na które 

osoby w swoim 

życiu możesz liczyć, 

które pomagają ci 

być sobą i którym 

chcesz okazać za to 

swoją wdzięczność. 

Wpisz ich imiona 

w miejscach  

korzeni kwiatu.  

Nie zapomnij 

przekazać 

wdzięczności  

także sobie. 

Następnie 

w płatkach kwiatów 

wpisz te rzeczy  

i sytuacje, które 

dodają ci siły, są 

dla ciebie miłe 

i przyjemne.



Czekoladki wdzięczności
Jak myślisz, w jaki sposób możesz okazać wdzięczność innym 

osobom? Zastanów się też, co możesz zrobić, by okazać wdzięczność 
sobie. Swoje propozycje wpisz w kostki tabliczki czekolady.
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Las to świetne miejsce do ćwiczenia uważności. Możemy się 
do niego wybrać na spacer, ale też zaprosić las do siebie, na 
przykład rozwiązując związane z nim łamigłówki. Dzięki 

temu mamy szansę na ćwiczenie koncentracji, spostrzegawczości 
i logicznego myślenia. 

Zaproś las do swojego domu

W lesie mieszkają dzikie zwierzęta – między innymi lisy, 
dziki i jelenie. Dziewczynka podczas wycieczki po lesie 
zaczęła rysować liska. Pomóż jej dokończyć rysunek.1.
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Lasy pełne są kolorowych skarbów. 
Uzupełnij leśne sudoku, starając się,  
by w każdym rzędzie i w każdej 
kolumnie znalazło się po jednym  
z obrazków. 

2.

SUDOKU – łamigłówka, która polega na uzupełnieniu kwadratu 
złożonego z co najmniej 9 pól w taki sposób, by w każdym rzędzie i w każdej 
kolumnie znalazł się tylko jeden obrazek lub liczba z każdego rodzaju.  



LABIRYNT ŁAMIGŁÓWEK MINDFUL KIDS10

Obie leśne ilustracje różnią się od siebie 
wieloma szczegółami. Spróbuj znaleźć  
co najmniej 7.3.
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Zapewne już wkrótce w trakcie spaceru po lesie lub 

parku znajdziesz liście różnych drzew. Policz, ile liści 

dębu, lipy, kasztanowca oraz grabu zmieściło się  

na ilustracji poniżej.4.
dąb lipa grabkasztanowiec



Natalia Konicz-Hamada

Na początek trochę „pomałpujcie”! 
Jedno z was niech będzie małpą, 
a drugie lustrem. Małpa wymyśla 
różne małpie ruchy, a lustro je odbija, 
czyli wszystko powtarza. Zacznijcie od 
dwóch ruchów do powtórzenia (może to być 
na przykład podrapanie się po głowie i podskok 
na jednej nodze). W każdej kolejnej rundzie zwiększajcie ich 
liczbę. Ciekawe, ile działań powtórzycie bez pomyłki!

Gdyby ktoś poprosił was, abyście wyobrazili sobie pamięć, to jak 
by ona wyglądała? Ja mam przed oczami ogromny magazyn 
z mnóstwem regałów podzielonych na działy. Jest tu dział: 

zdarzeń, wrażeń zmysłowych (takich jak smaki czy zapachy), obrazów, 
myśli i przeróżnych innych informacji. Każdy z przedmiotów, który 
trafia do takiego magazynu, ma w nim swoje miejsce. Niektóre zostają 
tam na długo, a inne szybko znikają, bo zostają zapomniane. Właściciel 
magazynu może w każdej chwili do niego wejść i rozejrzeć się między 
półkami, by znaleźć interesujący go przedmiot.

Ten magazyn to oczywiście ludzki mózg. Pamięć to sposób, w jaki 
różne wrażenia i informacje do niego docierają i trafiają na swoje miejsce, 
byśmy umieli do nich po jakimś czasie wrócić. A do czego jest nam 
potrzebna? Abyśmy mogli poznawać otaczający nas świat, rozumieć go, 
uczyć się, myśleć i mówić.

Co ciekawe, pamięć można ćwiczyć. Poznajcie sposoby na to,  
by ćwiczyć ją poprzez zabawę!

MAŁPIE ZWIERCIADŁO

Zaproś do zabawy 
rodzeństwo,  
koleżanki i kolegów

Dla rodzica  
i dziecka
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Raz, dwa, trzy -  
dzisiaj pamięć ćwiczysz ty

1.



Do tej zabawy wystarczy dwoje uczestników, ale sprawia 
jeszcze więcej frajdy, gdy drużyny są liczniejsze. Podzielcie się  
na dwie lub trzy grupy i na przemian śpiewajcie piosenki, 
w których pojawia się nazwa jakiegoś zwierzęcia. „Kundel 
bury”, „Pszczółka Maja”, a może „Cztery słonie”? Sprawdźcie,  
jak dużo piosenek jesteście w stanie wymyślić.

PIOSENKA  
ZE ZWIERZĄTKIEM

UŁÓŻ W KOLEJNOŚCI

Podobnych gier jest dużo, dużo więcej. Pewnie każdy 
z was grał kiedyś w „memory” lub musiał wymyślić słowo 
zaczynające się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu. 
Zachęcam was do nieograniczania swojej wyobraźni 
i wykorzystania do wspólnych zabaw przedmiotów, które 
macie w domu. Ważne, by było wesoło! Udanej zabawy!

Tym razem możecie sprawdzić swoją spostrzegawczość. Przygotujcie wspólnie 
z rodzicem kilka przedmiotów, których macie w domu co najmniej po dwie 
sztuki, na przykład kolorowe skarpetki, podstawki do jajek, klocki, a następnie 
podzielcie je między siebie. Jedno z was ma za zadanie ułożyć je w określonej 
kolejności, a drugie, przyglądając się przez parę chwil, zapamiętać ten układ.  
Po upływie określonego czasu przedmioty zostają zasłonięte, a przyglądający się  
próbuje odtworzyć kolejność ich ułożenia. Liczbę przedmiotów możecie 
swobodnie zwiększać lub zmniejszać, by przekonać się, ile potraficie zapamiętać 
w odpowiedniej kolejności, a ile sprawia wam już większy kłopot.
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Pamięć, czyli zdolność do gromadzenia, przechowywania 
i ponownego wykorzystywania zebranych informacji, jest 
jedną z tych funkcji ludzkiego umysłu, które są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania. Pozwala nam poznawać otoczenie, 
nabywać nowe umiejętności (w tym tak podstawowe jak mowa), 
rozwiązywać problemy i osiągać cele. Z perspektywy ludzkiego rozwoju 
dobrze jest mieć świadomość, że pamięć można ćwiczyć i wzmacniać. 
Dlatego warto poznać narzędzia, które temu służą.

JAK WSPIERAĆ  
ZAPAMIĘTYWANIE?

Natalia Konicz-Hamada

MÓZG CZŁOWIEKA A ZAPAMIĘTYWANIE
Procesy zapamiętywania to dla mózgu człowieka bardzo trudne 
zadanie. Tym większym wyzwaniem są dla mózgu dziecka, gdyż wiele 
informacji, które do niego docierają – obrazów, dźwięków, zapachów, 
treści – spotyka ono na swojej drodze po raz pierwszy. Dziecko musi 
nauczyć się, jak je odbierać, jak nadać im odpowiedni sens i znaczenie, 
co jest istotne, a co nie, co bezpieczne, a co stwarzające zagrożenie.

W całym tym procesie najistotniejsze są dwa elementy –  
ciało migdałowate odpowiadające za 
emocje i hipokamp regulujący procesy 
pamięciowe. Są one ze sobą połączone 
w ten sposób, że pobudzenie ciała 
migdałowatego uruchamia hipokamp. 
Oznacza to, że informacje, które 
z perspektywy danej osoby wydają się  
ważne (są związane z emocjami) 
stają się priorytetowe i zyskują 
pierwszeństwo w zapamiętywaniu  
przed innymi. 

HIPOKAMP

CIAŁO 
MIGDAŁOWATE
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Dla rodzica

O CO WARTO ZADBAĆ, ĆWICZĄC PAMIĘĆ Z DZIECKIEM?
Przede wszystkim warto postarać się o atmosferę dobrej zabawy. 
Pozytywnie na zapamiętywanie wpływa rozwijanie wrażliwości 
poszczególnych zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, dotyku, kinestezji 
oraz smaku. Jak w podanym powyżej przykładzie znajomego zapachu 
i budzącego miłe wspomnienia odgłosu – gdy jedne wrażenia 
zmysłowe przenoszą się na inne, szybciej utrwalają się w naszej 
pamięci. Dużą rolę odgrywa też wyobraźnia – aktywne pobudzanie 
jej i budowanie fantazyjnych, zabawnych lub nietypowych wyobrażeń 
usprawniają zapamiętywanie. Tu znowu warto wspomnieć o roli 
skojarzeń – barwne skojarzenia nowych informacji ze starymi są 
kluczem do skuteczniejszego kodowania informacji.

PAMIĘĆ A WRAŻENIA ZMYSŁOWE
Dlaczego zapach pierników przywodzi na myśl Boże Narodzenie, 
a dźwięk trzaskającego ognia przywołuje słowa wszystkich piosenek, 
które śpiewaliśmy kiedyś przy ognisku? Właśnie dlatego, że bodźce 
zmysłowe sprawiają, że lepiej zapamiętujemy, i potrafią uruchomić 
wspomnienia nawet po długim czasie. Im ciekawsza forma przekazu 
i większe zaangażowanie dziecka w proces uczenia się, tym większa 
szansa na trwałe ślady pamięciowe. Działania takie wspierają bowiem 
tworzenie się skojarzeń, a te sprzyjają zapamiętywaniu.

Do wspierania pamięci możemy sięgać po zabawy słuchowe 
(choćby wyklaskiwanie rytmu), wzrokowe (klasycznym 
przykładem jest gra typu „memory”) czy ruchowe (takie jak 
pantomima). Tu nie jest istotna droga, jaką wybierzemy, ale 
cel, jaki chcemy osiągnąć – pomoc dziecku w odpowiednim 
łączeniu i grupowaniu przyswajanych elementów oraz 
efektywnym zapamiętaniu ich.
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Nigdy jeszcze Jurek nie został bez rodziców, a dziś zostanie! Na 
kilka godzin. Jurek właśnie szykował chleb z marmoladą i sok, 
gdy do kuchni weszła mama. Podeszła, przytuliła go i cmoknęła 

w policzek. Rozejrzała się wokoło, jakby sprawdzała, czy czegoś nie 
zapomniała. Westchnęła ciężko, powiedziała „pa!”, a poźniej spojrzała 
na zegar i w pośpiechu zniknęła za drzwiami. Jurek słyszał jeszcze, jak 
uruchamia auto i odjeżdża. I już jej nie było. W domu zrobiło się cicho. 
Tylko na ścianie tiktał sobie zegar, a z kranu kapała woda. Jurek usiadł przy 
kuchennym stole i otworzył komiks.

Spojrzał na obrazek. Przedstawiał superbohatera w pelerynie stojącego 
na dachu budynku. W tle granatowe niebo przecinała biała błyskawica. 
„Brr” – pomyślał Jurek. Rozwiana i rozgrzmiana pogoda nie była jego 
ulubioną. Napawała go lekkim lękiem. Podniósł wzrok i rozejrzał się. Miał 
wrażenie, że jakoś strasznie pusto zrobiło się wokoło. Kuchnia wydawała się 
nagle jakaś całkiem inna. Jakby trochę obca. Jej kolory, kształty i dźwięki 
troszkę też. Jurek poczuł ciarki na skórze, obrócił stronę i czytał. Jednym 
uchem słuchał. W kuchni pstrykało, brzęczało i tykało.

Dzwoniący o szyby deszcz wyrwał Jurka z lektury. Wiatr za oknem to 
mruczał, to gwizdał. Chłopiec dopił sok i wrócił do swojego pokoju.

W pomieszczeniu było przyjemniej, jednak jakoś inaczej niż zwykle. 
Ciemno i ciężko. Za oknem ciemność spowiła świat. Przekradła się też 
do pokoju Jurka. Ściany, biurko i łóżko były niemal czarne. Jurek zapalił 
nocną lampkę i usiadł na łóżku. 

Agnieszka Figaj-Jankowska

Dla rodzica  
i dzieckaJurek  

i straszna burza
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Nadal mocno wiało. Nagle niebo się roziskrzyło. Jurek zamknął oczy, 
a i tak wszystko dokładnie widział. Tak wyraźnie, że rozbolał go brzuch. 
Wtedy się pojawiła. Jedna, pojedyncza myśl, w głowie Jurka: „burza”. 
I druga: „a co, jeśli coś mi się stanie?”. I jeszcze: „jestem zupełnie sam  
w całkiem pustym domu”. Wraz z tą ostatnią niezauważenie pojawiło się 
coś jeszcze. Niekształtne i małe uczucie. Czuł, jak szybko rośnie, blokując 
go ze wszystkich stron. Na zmianę pojawiały się to przewiewna pustka, to 
ciężkie przytłoczenie. A niebo rozbłyskało się piorunami. W szaleńczym 
tempie świeciło i gasło na zmianę! To wystarczyło, by myśli Jurka zaczęły 
wirować jak szalone. Wirować i krążyć wokół tego, co może się jeszcze 
stać. A w taką pogodę – podpowiadały myśli Jurka – może się wydarzyć 
dosłownie wszystko: drzewo spaść na dom, piorun uderzyć w dach. Mogą 
też wyłączyć prąd. I mama może nie wrócić. Wewnętrzny lękometr Jurka 
skoczył do maksimum.

Burza za oknem szalała i wiało coraz mocniej. Do piorunów dołączył 
potężny huk. I wtedy Jurek już nie wytrzymał. Zeskoczył z łóżka, przeturlał się  
po dywanie i wczołgał pod łóżko. 

17WYSPA EMOCJIPAŹDZIERNIK 2022



W kryjówce znalazł Jurka już prawie dorosły brat, który właśnie wrócił ze 
szkoły. Usiadł bardzo blisko. Siedzieli tak razem chwilę, nic nie mówiąc. Wokół 
szumiało, grzmiało i huczało. Marek spojrzał na brata łagodnym wzrokiem.

– Strasznie ci straszno? – zaczął Marek miękkim głosem, gdy grzmoty 
przycichły. Jurek tylko mruknął, nie podnosząc głowy.

– Chcesz powiedzieć, jak się czujesz?
– Nieprzyjemnie. Dłonie mam spocone i uciska mnie w brzuchu.
– To uczucie to lęk – stwierdził Marek i dodał, że prawie każdy człowiek, 

czy duży, czy mały, czasem go ma i że to normalne. – To w porządku tak się 
czuć. A wiesz, co jest dziwnego w lęku? On tak naprawdę chce ci pomóc. 
Wszystkie te nieprzyjemne uczucia pojawiają się, bo twój umysł myśli,  
że jesteś w niebezpieczeństwie, i stara się ciebie obronić.

– Serio? No to co można zrobić? – zapytał Jurek.
– Cóż… To twoja bezpieczna kryjówka, tam pod łóżkiem?
– Tak.
– I gdy tam jesteś, czujesz, że jesteś bezpieczny? 
– Raczej tak…
– Spróbuj to poczuć w całym ciele. Teraz, w tej chwili, wszystko jest 

w porządku. A ty jesteś bezpieczny.
Jurek zamknął oczy. Poczuł ciężkie ciało i oddech, który utknął w gardle. 

Położył dłoń na sercu i cichutko szeptał do siebie: „okej, to w porządku tak 
się czuć”. I oddychał. Coraz wolniej i głębiej. A lęk powoli mijał, tak jak 
mijają inne emocje. A gdy minął, przyszła ulga. 

Później, gdy leżał już w łóżku, 
dostrzegł na niebie 
migotanie. Wyglądało 
jak taniec. 
I wtedy Jurkowi 
wydawało się  
nawet, że 
usłyszał muzykę. 
Naciągnął kołdrę 
mocno, aż po 
samą brodę i wtedy 
do domu wróciła 
mama.
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Jak poradzić sobie 
z lękiem?
Spróbuj wykorzystać  
uważność!
Agnieszka Jankowska-Figaj

To ćwiczenie pomaga wzmacniać poczucie,  
że właśnie teraz, w tych kilku sekundach,  
wszystko jest w porządku. 

1. Zamknij oczy, ale jeśli chcesz, możesz pozostawić je 
otwarte.

2. Połóż jedną dłoń w okolicy serca, drugą na brzuch 
i wewnętrznie poczuj, że w tej chwili wszystko jest 
w porządku. Jeśli jest inaczej – to też jest okej. 

3. Wyobraź sobie miejsce, w którym zazwyczaj czujesz się 
bezpiecznie. 

4. Pozwól sobie poczuć w całym ciele, że teraz, w tej chwili, 
wszystko jest w porządku. 

5. Pozostań przez chwilę z tym uczuciem.
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Agnieszka Jankowska-Figaj

JAK WSPIERAĆ DZIECI 
W RADZENIU SOBIE  
Z LĘKIEM?

Dla rodzica

Dzieci, tak jak dorośli, czują lęk. Wiele z tych lęków  
to element procesu dorastania. Nasze pociechy  
na różnych etapach rozwoju boją się zwierząt, owadów, 
burzy, wysokości, wody, krwi czy ciemności.  
Wraz z wiekiem lęki w większości mijają, 
ale część z nich towarzyszy nam 
również w dorosłości. Gdy 
nasze dziecko czuje lęk, 
często robimy wszystko, 
by je za wszelką 
cenę przed nim 
ochronić. Czasami 
powoduje to, 
że zamiast 
pomóc dziecku, 
pogarszamy 
sytuację. 

To uczucie, którego od czasu do czasu każdy z nas doświadcza. 

Lęk jest potrzebny. Chociaż jest nieprzyjemny, tak jak inne 
emocje jest tymczasowy. 

Lęk pomaga nam przygotować się na prawdziwe 
niebezpieczeństwo. 

1

2

3

TRZY RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O LĘKU:



21WYSPA EMOCJIPAŹDZIERNIK 2022

JAK POMÓC DZIECKU, KTÓRE DOŚWIADCZA LĘKU?

 Powiedz, że lęk jest normalnym uczuciem i w porządku jest się 
tak czuć.

 Zachowaj spokój.
 Naucz dziecko rozpoznawać oznaki lęku.
 Zachęcaj do podejmowania prób radzenia sobie z lękiem 

i proszenia o wsparcie, gdy go potrzebuje.
 Ćwicz z dzieckiem proste techniki relaksacyjne, takie jak branie 

trzech głębokich oddechów lub „Teraz jestem bezpieczny” 
(przedstawione na stronie 19).

 Zamień puste pudełko po chusteczkach 
higienicznych na „pudełko na 
zmartwienia”. Poproś dziecko, 
aby napisało lub narysowało 
swoje zmartwienia i „wrzuciło” 
je do pudełka.  
Na koniec dnia lub 
tygodnia możecie 
wspólnie przejrzeć 
pudełko i porozmawiać 
o tym, co się wydarzyło, 
oraz o uczuciach z tym 
związanych.

Próba wyeliminowania lęku z życia dziecka jest prawie niemożliwa. 
Lęk towarzyszy nam często i w wielu sytuacjach, ważną 
umiejętnością jest więc wzmacnianie pewności siebie, wiary we 
własne możliwości oraz traktowanie lęku jako części składowej 
ludzkiego życia. Lepiej zatem nauczyć dziecko, jak ma sobie radzić 
ze swoim lękiem. Dzięki temu uczy się także doceniać swoje 
umiejętności radzenia sobie, gdy coś w życiu idzie nie tak.
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?

Niebo  
zmiennej pogody

Nasze emocje są jak pogoda. Większość z nas nie lubi deszczu,  
ale wiemy, że jest potrzebny, aby rośliny mogły rosnąć.  
Tak samo jest z niektórymi emocjami: choć bywają dla nas 

nieprzyjemne, to warto pamiętać, że każda z nich jest nam potrzebna. 
Emocje pozwalają nam lepiej radzić sobie w otaczającym nas świecie  
i go rozumieć. 

Zastanów się, jakie sytuacje wywołują 
u ciebie poszczególne emocje, i zapisz 
lub narysuj je pod ich opisem.

Dlaczego nie ma „złych” i „dobrych” 
emocji?

Złość pokazuje nam, że ktoś naruszył nasze granice.
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Radość dodaje nam energii.

Strach chroni 
nas przed 

niebezpieczeństwem.

Smutek pozwala 
pogodzić się  

ze stratą.
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Złość informuje nas, że ktoś narusza nasze granice. Strach chroni nasze 
życie, aktywując reakcję walka/ucieczka. Smutek pozwala godzić się ze 
stratą. Wstręt nie pozwala nam zjeść trucizny. Zaskoczenie umożliwia szybkie 
zorientowanie się w sytuacji i stwierdzenie, czy nam ona nie zagraża. Radość 
przyczynia się do efektywniejszej regeneracji. Emocje to nasz instynkt 
samozachowawczy. Włączają się, gdy trzeba ochronić nasze życie. Mimo że 
o tym wiemy, nadal mamy z nimi kłopot. Chcemy czuć tylko te „pozytywne”. 
„Negatywnych” i „złych” chcemy się pozbyć. Ale nie ma dobrych i złych 
emocji. Wszystkie są niezbędne.

Agnieszka Guzicka

WSZYSTKO  
CO CZUJEMY, 
JEST WAŻNE

Dla rodzica

EWOLUCYJNA ROLA EMOCJI

W dzieciństwie nie sprawia kłopotów. Jest (a może musi być) ciche, 
posłuszne, zawsze uśmiechnięte i – co najważniejsze – nie okazuje „złych” 
emocji, takich jak złość czy smutek. Nie sprawia tym samym kłopotów swoim 
rodzicom, którzy nie muszą się za nie wstydzić. Przyjemna sytuacja, prawda? 
Wielu dorosłych chce i równie wielu dąży do tego, aby ich dziecko było 
właśnie takie. Tylko że to dziecko z konsekwencjami swojej „grzeczności” 
i nieokazywania „negatywnych” emocji będzie się zmagało już do końca życia.

„DZIECKO IDEALNIE GRZECZNE”
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Pomóc może nam medytacja RAIN: 

Gdy my, dorośli, zaopiekujemy się w taki sposób swoimi emocjami, to samo 
będziemy w stanie dać dzieciom. Umiejąc rozpoznawać i nazywać emocje, 
będziemy mieć większy wgląd w to, co mogą czuć nasze dzieci. Z racji swojego 
wieku nie mają dostępu do takich refleksji, bo ludzki mózg dojrzewa do około 
28. roku życia. Akceptując swoje emocje, nie będziemy zaprzeczać emocjom 
dzieci i ich umniejszać. 

Interesując się tym, co dzieci czują w ciele, gdy dana emocja jest obecna, 
uczymy je kierowania uwagi na to, co realne, unikając sztucznego 
rozkręcania nieprzyjemnej chwili. Tym samym dajemy znać,  
że doświadczanie i wyrażanie emocji jest w porządku, i że dzieci także  
są w porządku. 

Czasami tym, co będzie wystarczające i najbardziej wspierające jest po 
prostu bycie razem. Można usiąść obok i poczekać – dbając równocześnie 
o swój spokój i równowagę. Nie „naprawiać” rozzłoszczonego dziecka, nie 
starać się, aby jak najszybciej się uśmiechnęło. Często taka odpowiedź  
na emocje dziecka to najkrótsza droga do spokoju po burzy.

JAK RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI BEZ TŁUMIENIA 
I BAGATELIZOWANIA ICH?

R
a

i

n

– ROZPOZNAJĘ, co czuję (na przykład złość, smutek, żal).

– AKCEPTUJĘ to, co czuję. Mogę danej emocji  
nie chcieć, ale akceptuję jej obecność.

– INTERESUJĘ SIĘ tym, jak ta emocja manifestuje się w ciele 
(ściskiem w żołądku, kołataniem serca, płytkim oddechem). Nic 
nie robię z tymi wrażeniami. Pozwalam im być. Obserwuję także 
obecność myśli, na przykład: „znowu to samo”, „nie dam rady”.

– NIEUSTANNIE PIELĘGNUJĘ troskę o siebie, odkrywając, co 
będzie mnie wspierało i co pozwoli tej części mnie, która jest 
najbardziej wrażliwa i czuła na zranienie, poczuć, że jest kochana, 
widziana i bezpieczna.

JAK ZAOPIEKOWAĆ SIĘ EMOCJAMI DZIECKA?

1

2



 Jolanta Swoboda

Zróbmy razem  
słoiczki wdzięczności
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W życiu często zapominamy o tym, co jest najważniejsze, 
i nie doceniamy tego, co mamy. Zrobienie słoików 
wdzięczności to sposób, by razem z naszymi bliskimi 

zatrzymać się nad tym, za co jesteśmy wdzięczni oraz co jest dla nas 
najcenniejsze. Możecie przygotować sobie jeden duży wspólny słoik 
bądź kilka mniejszych, tak aby każdy z was miał swój. 

Do przygotowania słoiczka 
wdzięczności potrzebujemy:

• dużego słoika (bądź kilku 
małych),

• ozdób, takich jak na 
przykład wstążki lub koronki, 

• plasteliny, koralików, 
pomponów, kleju na gorąco, 
muszelek. 

Słoiki możemy przystroi
ć według 

własnego uznania, przyczepić wstążkę, 

koronkę, muszelki.  

Dla rodzica  
i dziecka
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Ten słoik to miejsce 
na waszą wdzięczność. 
Jeśli poczujecie, że 
chcielibyście ją komuś 
okazać, albo jeśli ktoś 
zrobił lub powiedział coś, 
za co chcielibyście mu 
podziękować, napiszcie 
to na kartce bądź 
narysujcie i wrzućcie 
do jego słoiczka. Jeśli 
zdecydowaliście się zrobić 
sobie jeden wspólny 
słoik, nie zapomnijcie 
zaznaczyć na kartce, kogo 
ona dotyczy. To ważne, 
abyście nie zapomnieli 
okazać wdzięczności 
także sobie samemu.

Jeśli uznacie to za dobry 
pomysł, możecie także ustalić 
zasady praktykowania słoika 
wdzięczności:

• czas, w jakim będziecie 
zapełniać słoik kartkami  
(na przykład codziennie 
przez pół roku),

• po jakim czasie  
będziecie opróżniać słoik  
(na przykład co tydzień).

Systematyczne praktykowanie 

„słoiczka wdzięczności” może 

pomóc w poprawie atmosfery 

w rodzinie i sprawić, że zaczniemy 

bardziej pozytywnie o sobie 

myśleć. Zaczniemy dostrzegać, 

ile dobra otrzymujemy i dajemy 

każdego dnia.



Emokalambury
Zgadnij, co czuję!

Zapewne znacie grę w kalambury.  
Tym razem chcemy zaproponować wam  
ich bardziej skomplikowaną wersję.

Przygotujcie:
• nożyczki,
• dużą porcję wyobraźni i dobrego humoru,
• dwa pudełeczka/woreczki, w których 

umieścicie hasła do gry.

Przygotowanie gry:
Wytnijcie wszystkie hasła i wrzućcie: rysunki zwierząt 
do jednego pudełka, a ilustracje emocji do drugiego.

Przebieg gry:
1. Zaczyna najmłodszy uczestnik. Losuje po jednej kartce 

z każdego pudełka. Jego zadaniem jest pokazać 
wylosowane zwierzątko w taki sposób, aby pozostali 
uczestnicy zabawy zgadli nie tylko jego nazwę, lecz 
także emocję, którą może odczuwać. Przykładowo: 
po wylosowaniu kota i uśmiechniętej buźki, pokażcie 
radosnego kociaka. 

2. Pozostali uczestnicy próbują zgadnąć, jakie zwierzątko 
i jaką emocję wylosowała osoba pokazująca. Następnie 
losuje i pokazuje hasło kolejna z osób. 

3. Jeśli chcecie, zamiast pokazywania, możecie umówić się 
na rysowanie haseł. 

4. Jeśli skończą wam się kafelki, możecie zacząć grę od 
początku albo dorysować nowe. 
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Agata Bator-Mysłek 

Zabawy  
pełne bliskości

Bitwa na poduszki, kanapka 
i inne tego typu zabawy to 
nieodłączny element leniwych 

niedzielnych poranków, prawda? 
Jeśli je lubicie, wypróbujcie nasze 
propozycje zabaw pełnych bliskości. 

Dla rodzica  
i dziecka

Malarz i płótno
Czy próbowaliście kiedyś malować… 
na czyichś plecach? Niezależnie 
od odpowiedzi zapraszamy was 

do zabawy. Usiądźcie wygodnie na 
podłodze lub na tapczanie. Na początku 
osoba dorosła – malarz – niech narysuje 
bądź napisze coś na waszych plecach – 
płótnach. Czy potraficie odgadnąć, co to 
było? W kolejnej rundzie zamieńcie się 
rolami.

1

Na koniec zastanówcie się: Co czuliście jako 
malarze, a co, kiedy byliście płótnem? Jak 
zareagowały wasze ciała, gdy druga osoba na nich 
malowała?
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Rzeźby
Można lepić z plasteliny, gliny czy z ciasta, 
ale czy człowiek może stać się rzeźbą? 
Oczywiście! Spróbujcie więc stworzyć wspólnie 

rzeźbę wieży Eiffla, terenowego samochodu, żyrafy 
i wszystkiego, na co macie ochotę.

Przygotowanie frytek
Kto z was lubi frytki? A gdyby tak przez chwilę stać się 
jedną z nich? Na początku zabawy rodzic (w zależności 
od możliwości fizycznych) przynosi do domu worek 

ziemniaków – czyli dziecko przerzucone przez ramię – następnie 
obiera (delikatnie skubie) ziemniaka i kroi go na części (udaje 
krojenie). Na samym końcu frytka zostaje wrzucona na patelnię 
(na kolana rodzica). 

Odwracanie ręcznika
Czy da się przewrócić ręcznik na drugą stronę… nie 
schodząc z niego? Sprawdźcie to! Możecie zacząć 
od ręcznika kąpielowego. Stańcie na nim razem, 

a następnie wspólnie spróbujcie przewrócić go na drugą 
stronę i na niej stanąć. Pamiętajcie jednak, że nie wolno 
wam z niego zejść ani postawić nogi, położyć ręki czy 
usiąść poza ręcznikiem. Kiedy wam się uda, spróbujcie 
powtórzyć ćwiczenie z wykorzystaniem mniejszego 
ręcznika, a następnie ściereczki kuchennej. 

2

3

4

Zastanówcie się: Jak czuliście się w tej zabawie? Jak czuły się  
wasze ciała? Które z elementów zabawy dodawały wam 
energii, a które działały raczej uspokajająco?

Zastanówcie się: Jakie emocje towarzyszyły wam 
w tej zabawie? Co czuły wasze ciała?

Zastanówcie się: Co czuliście w tym ćwiczeniu?  
Co czuło wasze ciało w poszczególnych pozycjach?
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Agata Bator-Mysłek

PRZYTULAJMY SIĘ! Dla rodzica

W latach 50. ubiegłego wieku Harry Harlow przeprowadził eksperyment, 
który miał odpowiedzieć między innymi na pytanie, skąd bierze się 
przywiązanie dzieci do matki. W tamtym okresie wyjaśniano to głównie 
tym, że najczęściej to właśnie matka karmi swoje potomstwo. Harlow 
uważał jednak, że więź tworzy się inaczej, i chciał to udowodnić. W jego 
eksperymencie nowo narodzone małpy zostały oddzielone od swoich 
prawdziwych matek i umieszczone w laboratorium z dwiema atrapami 
matek. Obie atrapy zostały wykonane z drewna i drutu, a jedna z nich 
została dodatkowo powleczona miękkim futrzanym materiałem. Okazało się,  
że kiedy tylko maluchy miały wybór, starały się przebywać obok tej drugiej, 
nawet jeśli nie miała ona jedzenia. Do „matki” drucianej podchodziły tylko 
wtedy, kiedy kierował nimi głód. Ponadto w sytuacji stresowej małpki 
szukały ukojenia w pobliżu miękkiej kukły. Jeśli było to niemożliwe, 
zwierzęta przytulały się do siebie nawzajem bądź zamierały z przerażenia. 

SKĄD BIERZE SIĘ WIĘŹ?

Jak to wpłynęło na rozwój małp? 
Mimo otrzymywania tej samej ilości 
pokarmu maluchy wychowywane 
bez czułości były słabsze, bardziej 
chorowite i mniej skłonne do 
zabawy, miały podwyższone 
ciśnienie krwi, przyspieszony 
oddech, a sekcja zwłok po ich 
śmierci wykazała nieodwracalne 
zmiany w mózgu. 
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DLACZEGO DOTYK JEST TAK WAŻNY?

Choć opisany eksperyment budzi słuszne wątpliwości etyczne, to wnioski, 
które z niego wypływają, mają dla nas ogromne znaczenie. Bliska i czuła 
opieka, nie tylko matki, lecz także innych członków rodziny dziecka, ma na 
jego rozwój wielki wpływ. Dotykanie, przytulanie dziecka i zabawy, w których 
jesteśmy blisko siebie, są jednym z elementów budowania więzi. Ta z kolei 
jest fundamentem, na którym dzieci budują swoje dorosłe życie, a także 
który ma wpływ na to, jak nawiązują relacje z innymi ludźmi, jak odnoszą się 
do świata i do samych siebie. 

Choć wszystkie zmysły mają w rozwoju emocjonalno-społecznym dziecka 
znaczenie, dotyk ma tu swoje szczególne miejsce. Daje dziecku poczucie 
bezpieczeństwa i bycia kochanym. Dotykając dziecko, pokazujemy mu, że je 
akceptujemy i się o nie troszczymy. W ten sposób uczymy je też okazywania 
uczuć, dbania o siebie i innych. 

Dotykanie dzieci pobudza pracę mózgu, a co za tym idzie – ich rozwój 
intelektualny. Ponadto wydzielane podczas przytulania endorfiny łagodzą 
stres, a nawet odczucia bólowe. 

Zatem dotykajmy i przytulajmy nasze dzieci, dajmy im i sobie czas na bycie 
razem blisko, skóra przy skórze, bo – jak powiedział Frédérick Leboyer – 

„Pieszczoty, głaskanie i przytulanie są dla dziecka jak pożywienie. Tak samo 
ważne jak białko, minerały i witaminy”.
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Jesteście  
dla mnie ważni

Ludzie, zwierzęta i relacje, które nas z nimi łączą, to jedne 
z najważniejszych elementów naszego życia. Narysuj w ramce 
tych, którzy są dla ciebie ważni. 
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Medytacja  
„Wspomnienie wakacji”

Usiądź lub połóż się w wygodnej 
pozycji. Zamknij oczy i weź kilka 
głębszych oddechów. Oddychaj 

i poczuj, jak z każdym oddechem twoje ciało 
się wycisza i odpręża. 

Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś wakacyjnym miejscu. To może 
być miejsce, które już odwiedziłeś, lub takie, w którym dopiero 
chciałbyś się znaleźć. Przyjrzyj się temu miejscu bardzo dokładnie. 
Może słyszysz dźwięk fal uderzających o brzeg? A może czujesz 
zapach drzew w lesie albo patrzysz na górskie szczyty? Pozwól sobie 
doświadczyć tego wakacyjnego miejsca całym sobą – swoim ciałem 
i zmysłami. Oddychaj i wsłuchaj się w siebie. Jak się czujesz, kiedy 
jesteś w tym wyjątkowym miejscu? Może doświadczasz spokoju, 
lekkości i miękkości w ciele? A może czujesz przypływ energii? 

Masz ochotę się uśmiechnąć, przeciągnąć, poruszyć? Możesz to 
zrobić, jeśli chcesz. W tym wyjątkowym miejscu możesz czuć się 
swobodnie. Jeśli chcesz, możesz pobyć tam chwilę dłużej albo możesz 
zakończyć tę medytację, otwierając oczy. Pamiętaj, że możesz wracać  
do tego miejsca tak często, jak zechcesz. Ono jest tylko kilka oddechów  
od ciebie.

Tekst należy czytać 
powoli, tak by 
dziecko miało czas 
na wyobrażenie sobie 
treści ćwiczenia

Dla rodzica  
i dziecka

Magdalena Kulińska



Agata Bator-Mysłek

Proszę pani, proszę pana, 
dzisiaj gratka niesłychana: 
do zawodów stają chochle, 
łyżki, noże i widelce
i kucharze sławni wielce. 

Pedro pizzę już ugniata, 
Huan posiekał batata, 
tam pierogów ulepiła
ze trzy miski nam Ludmiła. 

SZALONE ZAWODY KULINARNE
(rysowanie literki P)

(delikatne głaskanie)

(delikatny ucisk pięścią  
jak chochlą)

(stukanie wszystkimi 
palcami jak widelcem)

(rysowanie czapki kucharskiej)

(lekkie ugniatanie)

(lekkie uderzanie boczną 
stroną dłoni, na przemian)

(ruch lepienia, lekkie 
podszczypywanie)

(rysowanie kół – misek)

Głaskanie, przytulanie, masaż – 
jeśli je lubicie, koniecznie spróbujcie wziąć udział w „Szalonych 
zawodach kulinarnych”. Nie zapomnijcie jednocześnie skupić się 

na tym, jak wasze ciała reagują na różne formy dotyku. Po wykonanym 
masażu zamieńcie się rolami. Następnie koniecznie opowiedzcie sobie 
o wrażeniach!
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Olaf klepie trzy kotlety, 
Anna kroi kalarepy, 
tu sałatka wymieszana
z liczi, gruszek i banana. 

Krysia czosnek już przeciska, 
pyszne zrazy zwija Mścisław, 
od zapachu w nosie kręci
i to kusi, i to nęci. 

Kogo wybrać? Tak się nie da! 
Oj, jurorzy, wasza bieda, 
ja już kończę me gadanie, 
bo nic dla mnie nie zostanie. 

(klepanie)

(ruch krojenia)

(lekki masaż, mieszanie)

(głaskanie)

(lekki docisk)

(kołysanie lub zawijanie 
w kocyk)

(ruch obrotowy, jakby 
wkręcanie)

(masaż)

(głaskanie z boku na bok)

(głaskanie z dołu do góry)

(rysowanie ust)

(delikatny ucisk)
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Joga dla dzieci to świadomy krok na drodze do zdrowia, wyciszenia 
i dobrego samopoczucia. Poniższy zestaw pozycji pomaga uspokoić 
umysł i spowolnić pracę serca, więc jest bardzo korzystny dla dzieci  

z nadpobudliwością psychoruchową. Każdą asanę najlepiej wykonać 
przez minimum 10–20 sekund, oddychając spokojnie i głęboko, z czasem 
dochodząc do 1–2 minut. Sekwencję należy praktykować w podanej 
kolejności przynajmniej raz dziennie.

Skłon (uttanasana)
Stań w rozkroku na 
szerokość bioder. Na 
wdechu podnieś ręce do 
góry. Na wydechu wykonaj 
skłon do przodu. Ręce 
połóż na nogach. Plecy 
i nogi proste. Odpychając się  
stopami od podłoża, 
mocno wypychaj pośladki 
do góry.

Wyciszające Wyciszające 
ćwiczenia jogićwiczenia jogi Małgorzata M. Piechowiak

RODZICU!
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Dla rodzica  
i dziecka



Pies z głową w dole  
(adho mukha svanasana)
W klęku podpartym ułóż ręce na 
szerokość barków, a stopy na szerokość 
bioder. Z wdechem podnieś pośladki 
do góry. Głowa między ramionami. 
Stwórz z ciała odwróconą literkę V. 
Plecy i nogi proste.

Wojownik z głową w dole 
(adho mukha virasana)
Uklęknij na podłodze. Kolana szerzej, 
stopy połączone dużymi palcami. 
Wysuń ręce na szerokość barków 
do przodu, a pośladki posadź na 
piętach. Czoło oparte o podłoże. 
Następnie przejdź do pozycji dziecka 
(balasana), umieszczając ręce 
wzdłuż tułowia wnętrzem dłoni do 
góry. Rozluźnij barki.

Scyzoryk 
(paschimottanasana)
Usiądź na podłodze. Nogi i plecy 
proste. Połóż dłonie na nogach 
i powoli pochylaj się do przodu, 
chcąc położyć głowę poniżej 
kolan.
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Relaks (savasana)
Połóż się wygodnie na plecach. 
Całe ciało rozluźnione. Oddychaj 
naturalnie. Oczy zamknięte. 
Wyobraź sobie cudowne miejsce, 
w którym czujesz się bezpiecznie 
i spokojnie. Możesz włączyć 
relaksacyjną muzykę. Pozostań tak, 
obserwując oddech, przez  
5–10 minut.

Pierożek (karnapidasana)
Leżąc na plecach, przerzuć ugięte 
nogi za głowę. Kolana obejmują 
uszy. Stopy złączone dużymi 
palcami.

Śpiący motyl  
(supta baddha konasana)
Połóż się na plecach. Ugnij kolana 
i złącz podeszwy stóp. Możesz 
zamknąć oczy. Rozluźnij brzuch.

Świeca (sarvangasana)
Połóż się na podłodze. Unieś nogi 
i biodra jak najwyżej do góry. 
Przytrzymuj dłońmi plecy w okolicy 
łopatek.
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Agnieszka Jankowska-Figaj

DLACZEGO WARTO 
WYKORZYSTYWAĆ 
JOGĘ W ĆWICZENIACH 
UWAŻNOŚCI?

Dla rodzica

Joga jest sposobem na połączenie ruchu z oddechem, zwrócenie uwagi 
na ciało i uświadomienie sobie, jak się ono czuje. Mindfulness pomaga 
budować świadomość naszych reakcji, rozwijać rozumienie siebie 
i akceptować rzeczywistość taką, jaka jest (w danym momencie). Oba 
podejścia uczą dostrajania się do oddechu oraz zwracania uwagi na 
doznania cielesne.

Jogę możesz łatwo wykorzystać w praktyce mindfulness. Zwracanie 
uwagi na to, co się dzieje podczas praktyki jogi, i uświadamianie 
sobie, jak czuje się twoje ciało, może wpływać na poprawę twojego 
samopoczucia emocjonalnego. Jak? Skupiając się na oddechu 
i wykonując proste ruchy, można zsynchronizować umysł i ciało 
z oddechem i jego rytmem. A to wpływa bezpośrednio na nasz układ 
nerwowy. Ciało zwalnia, spowalnia oddech, obniża się tętno i ciśnienie 
krwi, co ułatwia wyciszenie umysłu. Oznacza to, że kilka prostych pozycji 
jogi pozytywnie wpływa na samopoczucie. 

Dodatkowo joga pomaga nam 
rozciągać, wzmacniać i rozluźniać 
ciało. Jest to zatem świetny sposób, 
aby pomóc sobie i dziecku wczuć 
się w swoje ciało i poruszać się 
tak, by obniżyć poziom stresu, 
dbać o siebie i osiągnąć dobre 
samopoczucie – zarówno 
psychiczne, jak i fizyczne.
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Jolanta Swoboda

Nie wiem jak wy, ale ja lubię się czasem zapatrzeć w pływające 
w akwarium rybki, przesypujący się piasek w klepsydrze czy płatki 
wirujące w szklanej kuli śniegowej. Myślę, że równie przyjemna 

będzie zabawa butelką sensoryczną. Zobaczcie, jak ją zrobić!

Relaksujące  
obserwacje 

Dla rodzica  
i dziecka

Do przygotowania  
butelki sensorycznej  
potrzebujecie:
• plastikowej butelki z zakrętką, 

• wody,

• gliceryny (można ją kupić 
w aptece),

• brokatu, cekinów, pomponów, 
drobnych zabawek, koralików, 
barwnika itp. 

Rodzicu! 
Korzystanie z butelek sensorycznych to  

nie tylko świetna zabawa. Przyglądanie się  

opadającym przedmiotom i kolorom 

może działać na dziecko relaksująco, 

uspokajająco. Ponadto mogą one być 

wsparciem w sytuacji, gdy dziecko 

potrzebuje się wyciszyć, na przykład przed 

snem, albo skoncentrować, na przykład 

przed wykonywaniem zadań domowych. 
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Jak wykonać butelkę sensoryczną?

Propozycje: 

Do butelki wsypujemy brokat, następnie 
powoli wlewamy wodę z gliceryną, która 
spowoduje, że przedmioty w butelce będą 
poruszać się wolniej. Następnie wrzucamy do 
środka pompony, cekiny, koraliki – co tylko 
podpowie nam wyobraźnia. Na koniec butelkę 
mocno zakręcamy. Aby zabezpieczyć ją przed 
wylaniem się zawartości, warto dodatkowo 
użyć kleju na gorąco.

1  woda + gliceryna + brokat + pompony + cekiny 

2  woda + gliceryna + brokat + cekiny + drobna zabawka

3  woda + gliceryna + brokat + cekiny + koraliki
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Codziennie jesz różne 
owoce oraz potrawy z nich 
przygotowane, jednak często 

bez zastanawiania się, jaki jest 
ich smak. Dzięki temu ćwiczeniu 
będziesz mógł zauważyć, jak smakują 
poszczególne owoce oraz jak zmienia 
się ich smak, gdy zostają połączone 
z innymi owocami. 

Jabłka i gruszki

Jak odnaleźć  
więcej smaku w owocach? 

Dla rodzica  
i dziecka

Czego potrzebujesz?
• siebie – ty jesteś w tym ćwiczeniu najważniejszy,
• sprzętu kuchennego do miksowania oraz do wyciskania soku (poproś dorosłego o pomoc),• kefiru lub jogurtu naturalnego,• owoców: jabłka, gruszki, pomarańczy, grejpfruta, cytryny, kilku malin, truskawek i borówek

Połóż owoce przed sobą. Popatrz na ich wielkość,  
kolor i kształt. Bez trudności zauważysz, że różnią się 
od siebie. Za chwilę odkryjesz, co jest w ich wnętrzu.

Obierz jabłko i gruszkę (poproś dorosłego o pomoc). 
Zamknij oczy i powąchaj kawałki jednego i drugiego 

owocu. Czubkiem języka dotknij gruszki, 
a później jabłka. Leciutko przednimi 

zębami ugryź najpierw gruszkę, 
a potem jabłko. Odgryź kawałek 
gruszki i wolno przeżuwaj w ustach, 
by wyraźnie poczuć smak. To samo 
zrób z jabłkiem. Pomyśl przez 
chwilę, jak smakowała gruszka, a jak 

jabłko. Co było według ciebie bardziej 
słodkie, soczyste, twarde? 

Wykorzystaj uważne jedzenie
 Adriana Kloskowska
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Pomarańcze, cytryny, grejpfrut

Owoce leśne

Ćwiczenie możesz wykonać w porze drugiego śniadania 
lub podwieczorku, dzięki czemu nie tylko będziesz 
smakować, czuć i odkrywać, lecz także dostarczysz 
swojemu organizmowi zdrowej porcji owocowej energii.

Wypij kilka łyków wody, by oczyścić buzię ze smaku cytrusów, 
a następnie zjedz bardzo powoli po kolei: truskawkę, malinę, 
borówkę. Zwracając uwagę na soczystość, słodkość i konsystencję, 
zauważ, jak czujesz smak każdego owocu. A może któryś z nich 

z czymś ci się kojarzy? Teraz weź do buzi trzy 
owoce jednocześnie. Który smak dominuje? 

A może powstał całkiem nowy smak, 
którego wcześniej nie doświadczałeś? 
Następnie zmiksuj kilka truskawek 
z kefirem lub jogurtem naturalnym 
i posmakuj. Dodaj kilka malin, popij 
i zauważ, jak zmieniły się smak, kolor 
i konsystencja. Dodaj również kilka 

borówek i zobacz, co się zmieniło.

Następnie obierz cytrynę, 
pomarańczę i grejpfruta. 
Zamknij oczy i rozpoznaj 
owoce po zapachu. Czubkiem 
języka dotknij każdy z nich. 
Który jest według ciebie 
najsłodszy, a który najbardziej 
gorzki? Wyciśnij z nich sok 
(poproś dorosłego o pomoc), 
posmakuj i zauważ, jak 
różnią się one między sobą. 
Pomieszaj: sok z cytryny + 
pomarańczy, pomarańczy + grejpfruta, cytryny + grejpfruta. Jak teraz czujesz 
ich smak? Na koniec stwórz napój, łącząc trzy soki w jeden. Co dostrzegasz?



DOLINA ZMYSŁÓW MINDFUL KIDS46

Adriana Kloskowska

Zróbmy 
wspólnie  
ścieżkę  
sensoryczną

Dla rodzica  
i dziecka

Jak zrobić ścieżkę 
sensoryczną? 

Ścieżkę sensoryczną ułóż 
według własnego pomysłu 
na podłodze w domu lub na 
podwórku. Ważne, by znalazły się  
w niej elementy zarówno 
twarde, jak i miękkie, różnego 
kształtu, na przykład okrągłe, 
kwadratowe, w kształcie stóp, 
różnej wielkości, grubości, 
a także o różnej fakturze: 
gładkie, chropowate, śliskie, 
z dużymi i małymi wypustkami 
w różnych kształtach, pokryte 
różnymi materiałami.

Czego potrzebujesz?

1. Wolnego miejsca na podłodze.
2. Dużej liczby różnorodnych 

przedmiotów codziennego użytku 
i artykułów spożywczych,  
na przykład:

• szyszki
• folia aluminiowa
• futerko od kurtki zimowej
• folia bąbelkowa
• patyczki
• liście
• miękka poduszka
• woreczki lub poszewki, 

do których wrzucisz na 
przykład:
- kaszę
- groch
- pomponiki
- makaron
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Co czują moje 
bose stopy?

Zdejmij buty i skarpetki i gołymi stopami wejdź na pierwszy element. 
Nie spiesz się. Stań, zamknij oczy, oddychaj spokojnie i zapytaj siebie, 
co czują twoje stopy. Jak ci jest: miękko czy twardo, gładko czy 
szorstko, zimno czy ciepło?  

Oderwij jedną stopę od podłoża i przez chwilę postój na drugiej. 
Zrób to z zamkniętymi i otwartymi oczami. Zauważ różnicę. Jak 
się czułeś, gdy stałeś na prawej stopie, a jak, gdy na lewej? 
Wróć do stania na dwóch nogach. Rozluźnij swoje ciało, 
oddychaj swobodnie i zauważaj,  
co czują twoje stopy: palce, pięty. 
Powoli przejdź na drugi element 
ścieżki. Zauważ, czym różni się 
od poprzedniego.  
Co dostrzegasz? Przechodź 
przez ścieżkę powoli, 
dostrzegając, co się zmienia, 
co w każdej chwili czują 
twoje stopy. Na koniec wróć 
na ten element ścieżki, na 
którym czułeś się najlepiej. 
Co czułeś, stojąc na nim? 
A może z czymś ci się 
kojarzy?

Do wykonania 
ćwiczenia wykorzystaj 
ścieżkę sensoryczną 
z poprzedniej strony 

Ćwiczenie pozwoli ci się wyciszyć, zatrzymać na chwilę, z uwagą poczuć 
to, czego będziesz dotykać. Często poruszasz się tak szybko, że nawet 
nie dostrzegasz tego, co czujesz. Dzięki temu ćwiczeniu będziesz 
mógł zauważyć, co czują twoje stopy, dotykając różnych powierzchni.

Adriana Kloskowska
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DLACZEGO WAŻNE 
JEST ROZWIJANIE 
UWAŻNOŚCI NA 
WŁASNE CIAŁO?

Dla rodzica

Ciało jest podstawą naszej ludzkiej egzystencji. 
To dzięki niemu żyjemy: oddychamy, 
przetwarzamy energię, poruszamy się, 
nawiązujemy kontakt z otoczeniem. 
Można je porównać do skomplikowanej maszyny, 
która dla nas pracuje w każdej minucie naszego 
życia, czy o tym myślimy, czy nie. Śpimy, 
pracujemy, przemieszczamy się, odpoczywamy –  
a ciało spełnia swoje funkcje. Wiele z tych 
ważnych funkcji jest automatycznych i przebiega 
bez udziału naszej woli. Inne procesy, takie 
jak na przykład orientacja w przestrzeni czy 
komunikacja, wymagają pewnego poziomu 
skupienia i decyzji. 

MOBILIZACJA CIAŁA DO OBRONY

Jedną z automatycznych funkcji ciała jest 
uruchomienie reakcji obronnej w sytuacji 
zagrożenia. Mózg w ciągu milisekund jest w stanie 
zmobilizować cały organizm do walki lub ucieczki. 
Te momenty większego pobudzenia i napięcia 
nazywamy potocznie stresem. Zdarzają się nam 
codziennie, często wielokrotnie. Najważniejszą 
kwestią jest to, czy potrafimy je zauważyć. 

Magdalena Kulińska
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JAK UCZYĆ SIEBIE I SWOJE DZIECI UWAŻNOŚCI  
NA CIAŁO?

Uważność na ciało jest bardzo istotna. To jak sprawdzenie, 
czy w samochodzie wszystkie wskaźniki są sprawne, czy jest 
odpowiedni poziom oleju i czy kierunkowskaz działa. Codzienna 
praktyka uważności na ciało pozwala zorientować się, co się 
z nami dzieje i czego potrzebujemy w danej chwili. Jeśli my, 
dorośli, zaczniemy obserwować swoje ciało i nauczymy tego 
dzieci, na przykład rozmawiając z nimi o tym, co czują i jak reagują 
na różne odczucia w ciele, wtedy doświadczą, że ciało i jego 
sygnały to ważna sprawa. Regularna rozmowa o tym, co dzieje się 
w ciele dzięki uważności na różne doznania, rozpoznawaniu ich 
i nazywaniu, to pierwszy krok ku świadomej obecności w ciele.  
To niezwykle cenna umiejętność i wspaniała zabawa! Może 
wzmacniać zarówno rodzica, jak i dziecko w pokonywaniu 
codziennych trudności.

KONSEKWENCJE IGNOROWANIA 
SYGNAŁÓW Z CIAŁA

Gdy pojawia się ścisk w żołądku, serce zaczyna bić szybciej albo nagle  
pocą nam się dłonie – odwracamy od tego uwagę i skupiamy się na 
działaniu. A to jest właśnie ten moment, kiedy ciało daje znać, że dzieje się  
coś trudnego, że rozpoczęła się reakcja stresowa. Jeśli świadomie nie 
zmniejszymy napięcia, na przykład biorąc głębszy oddech, reakcja 
stresowa będzie nadal się rozwijać jako proces nieświadomy, utrzymując 
ciało w ciągłej gotowości. Jakie mogą być tego konsekwencje?  Możemy 
zacząć doświadczać przeciążenia, nadmiernej reaktywności na bodźce 
i pogorszenia nastroju. 
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Nie wszystko można zobaczyć 
na pierwszy rzut oka
Nie wszystkie rzeczy jesteśmy 

w stanie dostrzec na 
pierwszy rzut oka. Czasem, 

aby coś zobaczyć, musimy się temu 
uważniej przyjrzeć. 
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Na ilustracji poniżej  
umieściliśmy 5 słów.  

Czy potrafisz je odczytać?  
W ich odnalezieniu może  

ci pomóc lupa.
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