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Czym jest mindfulness?
 

Mindfulness (uważność) to stan umysłu, osiągany poprzez skupienie uwagi na
chwili obecnej, przy równoczesnym łagodnym przyjmowaniu i akceptowaniu

emocji, myśli i wrażeń zmysłowych. Mindfulness jest tłumaczone jako
"uważność" (od angielskiego przymiotnika mindful - uważający) lub, rzadziej,
jako "uważna obecność”. Używany jest jako technika terapeutyczna. Dorośli
praktykują mindfulness m.in. poprzez medytację i różne formy świadomego

działania w życiu codziennym.
 
 
 
 

Cele mindfulness:
 

Człowiek w swoim życiu często tkwi w tym, co było, minęło, roztrząsa
niepomyślne wydarzenia z przeszłości lub wybiega w przyszłość, zamartwiając

się o nią. W ten sposób zupełnie zapomina o teraźniejszości, a dodatkowo
dochodzi do zaburzenia wewnętrznej równowagi emocjonalnej, a co za tym

idzie - do rozwoju zaburzeń lękowych, a nawet depresyjnych. Aby temu
zapobiec, należy wprowadzić umysł w stan najwyższego skupienia.

 
Dzięki treningowi uważności można osiągnąć równowagę emocjonalną,

nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu, oraz tego, jak radzić sobie ze stresem,
jak zmniejszyć napięcie nerwowe, wypracować w sobie umiejętność

uspokajania się, kiedy pojawiają się gniew lub zdenerwowanie. Trening
uważności uczy czerpać energię z życia, cieszyć się z prostych, nawet

najbardziej banalnych rzeczy, jakie przynosi ze sobą każda chwila. Dzięki
treningowi uważności można się nauczyć prowadzić spokojne życie, w

harmonii z innymi ludźmi i ze środowiskiem. Na co dzień często stoimy w
rozkroku - jedną nogą w tym co było, a drugą w tym co będzie - uważność ma

nam pomóc być w tu i teraz.
 
 



Przykłady:
 

1. Oddychanie z małym przyjacielem
Dzieci kładą się na podłodze i umieszczają na brzuchu maskotkę. Oddychają w ciszy
przez minutę i zauważają przy tym, jak ich mały przyjaciel porusza się w górę i w dół.
Starają się też zauważyć wszelkie inne wrażenia. Wyobrażają sobie, że myśli, które
pojawiają się w ich głowie zmieniają się w bańki mydlane i odlatują…

2. Zapach i smak
Znajdź coś mocno pachnącego, na przykład świeżą skórkę z pomarańczy, laskę
cynamonu, czy wanilii. Poproś dzieci, żeby zamknęły oczy i wdychały zapach,
skupiając na nim całą uwagę.
Zapach może być bardzo skutecznym narzędziem w zmniejszaniu niepokoju.

Podobne ćwiczenie można wykonywać ze zmysłem smaku. Spróbujmy zrobić z
dziećmi klasyczne ćwiczenie mindfulness: dzieci z zamkniętymi oczami smakują
rodzynkę, starając się jeść ją jak najdłużej, zwracając uwagę na wszystkie odcienie
smaku

3. Napinanie / rozluźnianie
Dzieci leżąc na podłodze z zamkniętymi oczami starają się napiąć każdy mięsień w
ciele tak mocno, jak tylko potrafią. Palce u nóg i stopy, nogi, brzuch. Mogą zacisnąć
pięści i podnieść ręce do głowy. Pozostają w tej ściśniętej pozycji przez kilka sekund
a potem w pełni się rozluźniają i relaksują. To świetne ćwiczenie na rozluźnienie ciała
i umysłu. Jest też przystępnym sposobem zaprezentowania dzieciom, co znaczy być
“tu i teraz”.

4. Dotykanie przedmiotów
Dzieci z zamkniętymi oczami dotykają różnych przedmiotów, np. piłki, piórka,
maskotki, kamienia… Następnie opisują, jaki ten przedmiot jest w dotyku.

To ćwiczenie, podobnie jak poprzednie, pozwala dzieciom ćwiczyć rozróżnianie
wrażeń zmysłowych. Przez skupianie na nich uwagi uczą się pozostawać w chwili
obecnej.



Usiądźcie wygodnie, najlepiej w jakimś spokojnym miejscu, a jeśli siedzicie przy
stole to dobrze by było, żeby wszyscy obecni brali udział w medytacji
Zamknijcie na chwilę oczy i skierujcie uwagę do swojego ciała.
Zacznijcie obserwować swoje usta, język, wnętrze ust i zwróćcie uwagę na
odczucia.
Teraz przenieście się do gardła… do żołądka. Zauważcie odczucia w pustym
żołądku.
Otwórzcie oczy i weźcie JEDEN kawałek czekolady do ręki. Ale jeszcze go nie
jedzcie!
Zauważcie jego kształt, ciężar, kolor. Zachęć dzieci do korzystania ze zmysłów,
poprzez zadawanie takich pytań jak: Jak wygląda Twój kawałek czekolady? Czy
jest ciepły czy zimny? Miękki czy twardy? Jak pachnie?
Teraz zadaj pytania zwracające uwagę na ciało dziecka i jego reakcje: Co czujesz
w ustach, kiedy patrzysz na jedzenie? Może zauważysz jakiekolwiek uczucia w
żołądku?
Powoli połóżcie czekoladę na języku, bez gryzienia i zamknijcie oczy.
Po prostu obserwujcie odczucia na języku i wewnątrz ciała. Czekolada ma ponad
300 różnych smaków! Sprawdźcie, czy możecie wyczuć niektóre z nich.
Powoli zacznijcie gryźć lub ssać, aby zauważyć zmianę smaku i tekstury.
Obserwujcie jak płynna czekolada spływa przez gardło do żołądka. Jakie to
uczucie?
Przynieście swoją uwagę z powrotem do ust i delektujcie się posmakiem.
Dzieci mogą kontynuować praktykę uważności na przykład rysując swoje
doświadczenia.

5. Czekolada.



Dodaj trochę treściĆwiczenia wybrane z “80 zabaw wspierających regulację
emocji”

 
 
 

1.Róża.
Usiądź obok dziecka i poproś je, aby skierowało palec wskazujący prawej dłoni ku
górze - “Wyobraź sobie że ten palec jest piękną różą, która niesamowicie pachnie.
Sprawdźmy ten zapach”. Licząc do dwóch, bierzemy wdech, a następnie, odliczając
do czterech, powoli wypuszczamy powietrze z płuc. sekwencję powtarzamy trzy
razy.

2.Król.
Zadbajcie o prawidłową postawę ciała. Klatka piersiowa powinna być otwarta, a
plecy wyprostowane, aby przepona mogła dobrze pracować.Powiedz dziecku, aby
usiadło na tronie tak jak siedzi dumny monarcha. Król/królowa ma wyprostowane
plecy i otwartą klatkę piersiową. Pokaż na swoim przykładzie jak siedzi dumny
władca. Weźcie spokojny wdech i wydech, a następnie rozejrzyjcie się po całym
królestwie.

3.Ściana.
Stańcie przy ścianie w takiej pozycji, aby dłonie pewnie opierały się o jej
powierzchnię, a stopy stały w rozkroku. Twarz jest zwrócona w stronę ściany. Na
“trzy cztery” każdy zaczyna ze wszystkich sił pchać ścianę, jakby chciał ją przesunąć.
Całe ciało powinno być napięte, również mięśnie twarzy. Po pewnym czasie
intensywnego pchania przychodzi czas na rozluźnienie mięśni. Rozluźnijcie się:
strzepnijcie z kończyn napięcie, poruszajcie całym ciałem jakby falowało na wietrze.

 
 



4. Wulkan.

Przykucnijcie na podłodze w pozycji żaby (kucamy tak, aby dłonie znalazły się na
podłodze między nogami). Biorąc głęboki wdech unieście ciało do góry, unosząc
przy tym rozpostarte ręce wysoko nad siebie (jakby były wybuchającą lawą).
Pozostańcie na chwilę w tej wyprostowanej pozycji, a potem wydychając powietrze
powróćcie do pozycji żaby.

5.Plaża.

To ćwiczenie można wykonać zarówno na siedząco jak i leżąco. Połóżcie się
wygodnie na podłodze albo łóżku. Zamknijcie oczy. Weźcie spokojny wdech i długi
wydech. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się na plaży. Jest piękny słoneczny dzień.
Wasze ciała są przyjemnie odprężone. Do waszych uszu dobiega szum fal. Czujecie
na twarzy rześkie powietrze. Poczujcie, jak wasze ciała są coraz cięższe i cięższe.
Poczujcie, jak promienie słońca ogrzewają wasze twarze, szyje, ramiona,
przedramiona, klatki piersiowe, brzuchy, uda, łydki i stopy.

6. Góra.
Wyobraźcie sobie, że jesteście potężnymi górami. Stańcie pewnie na nogach i
poczujcie jak Wasze stopy wrastają w ziemię. Wyprostujcie plecy i podnieście lekko
głowę do góry. Czy czujecie, jak silni i mocni jesteście? Górom niestraszne wiatry i
deszcze. Weźcie na chwilę głęboki wdech, zatrzymajcie powietrze w sobie i zróbcie
długi wydech.

7. Tupanie.
Na umówiony znak przez kilkadziesiąt sekund intensywnie tupiemy (możemy sobie
wyobrazić że tupiemy intensywnie i ciężko jak słoń). Następnie wybrana wcześniej
osoba mówi sto - wasze stopy powinny przykleić się do podłogi na kilka sekund.
Kilka razy powtarzamy sekwencję.



8.Spaghetti.

Znajdźcie stabilną pozycję dla waszych stóp i odszukajcie środek ciężkości. jak?
Podskoczcie i pozwólcie stopom osiąść na podłodze. Nogi powinny znajdować
się w lekkim rozkroku. Następnie wyciągnijcie ręce wysoko do góry. Napnijcie
mięśnie palców, przedramion, ramion, szyi, klatki piersiowej, brzucha, ud, łydek -
tak aby całe ciało stało się napięte i twarde jak nieugotowana nitka makaronu.
Następnie puszczamy napięcie i strzepujemy je z siebie tak, jak strzepuje się
wodę z ugotowanego makaronu. Rozluźnijcie ciało, kołysząc się delikatnie na
boki. Poczujcie że staje się ono wiotkie i elastyczne jak ugotowane spaghetti.



Czym jest samoregulacja?

Na początek powinniśmy odróżnić samoregulację od samokontroli. Samokontrola
to wszystkie działania nastawione na osiągnięcie celu. Liczą się wysiłek,
wytrwałość, zorientowanie na cel. Nic innego się nie liczy. Jeśli zostanie osiągnięty
to nasza samoocena rośnie. Samoregulacja natomiast jest zdolnością człowieka i
organizmu w ogóle do regulowania i równoważenia pobudzenia jakiego
doświadczamy na co dzień np.w sytuacjach stresu to powrót do stanu
odprężenia i spokoju. Nasz mózg posiada funkcje, które pozwalają regulować
pobudzenie jakiego doświadczamy. Jak możemy wspomóc dzieci w nauce
samoregulacji? Na pewno konieczne będzie dostrzeganie z nimi tych momentów
kiedy napięcie czy jakiś brak w danym obszarze rośnie na tyle, że jeszcze chwilę i
dojdzie do “wybuchu”. Dostrzeżenie tej chwili jest pierwszym etapem, drugim jest
nauka ćwiczeń, które pomogą wyregulować dany rodzaj pobudzenia. 



Stres u dzieci zaobserwujemy w kilku obszarach: 

- biologiczny - układ nerwowy i procesy fizjologiczne, które zużywają energię oraz
odbudowują jej zasoby. Do stresorów w tym obszarze należą: nieodpowiednia dieta,
niewystarczająca ilość ruchu i snu, trudności motoryczne i sensomotoryczne, hałas,
nadmierna ilość bodźców wzrokowych, bodźców dotykowych, zapachowych,
zanieczyszczenie, alergeny, oraz skrajnie niska lub wysoka temperatura. Dziecko
doświadczające takich stresorów (to co dla jednego dziecka jest stresorem, dla innego
może być zupełnie obojętne np. ostre światło) może wykazywać oznaki stresu w
wymiarze biologicznym, takie jak: ospałość, nadmierna ruchliwość, trudności z
przechodzeniem między czynnościami wymagającymi większej i mniejszej aktywności,
bóle brzucha, lub głowy, wrażliwość na hałas lub dźwięki (może być to wrażliwość na
ton i natężenie głosu nauczyciela czy reagowanie na ostre światło w
pomieszczeniach).
- emocjonalny- dziecko potrzebuje rodzica, aby nauczyć się radzenia sobie z
przytłaczającymi emocjami, zarówno tymi pozytywnymi jaki i trudnymi (nie rodzimy się
z tą umiejętnością). Stresory emocjonalne to : silne emocje, nowe, lub złożone emocje,
uwikłanie emocjonalne. Oznaki nadmiernego stresu emocjonalnego mogą mieć
bardzo różny charakter. Możemy zaobserwować skalę od obniżonego nastroju,
depresji poprzez nadmierne wpadanie w złość, agresję, czy furię.
-obszar poznawczy- to nic innego jak myślenie i uczenie się. Obejmuje procesy
poznawcze: pamięć, uwagę, przetwarzanie informacji, rozumowanie, rozwiązywanie
problemów i samoświadomość. Stresorami poznawczymi mogą być m.in. zbyt wiele
informacji, lub wiele etapów, z którymi musi sobie poradzić dziecko, informacje
podane zbyt szybko, lub zbyt wolno, informacje zbyt abstrakcyjne, lub zbyt
podstawowe, wymaganie by dziecko koncentrowało się przez czas niemożliwy dla
niego. Oznaki nadmiernego stresu w obszarze poznawczym to m.in.: trudności z
utrzymaniem uwagi, trudności w uczeniu się, niska samoświadomość, problemy w
przełączaniu się pomiędzy zadaniami, niska motywacja, nieumiejętność radzenia
sobie z frustracją. Dziecko, które ma kłopoty w wymiarze poznawczym, zazwyczaj
doświadcza także nadmiernego stresu w wymiarze biologicznym i emocjonalnym.
- obszar społeczny dotyczy umiejętności społecznych dziecka i obejmuje inteligencję
społeczną oraz umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji. Stresory to np.:
trudne sytuacje, takie jak zmiana szkoły, konflikty interpersonalne, sytuacja kiedy
dziecko jest ofiarą przemocy. Oznakami stresu w tym obszarze mogą być kłopoty z
zawieraniem znajomości i przyjaźni, nieumiejętność komunikacji, w tym podtrzymania
rozmowy, wycofywanie się z kontaktów społecznych, agresja w stosunku do
rówieśników.
- obszar prospołeczny - obejmuje takie cechy dziecka jak empatia, posiadane normy
i wartości, zaangażowanie w grupę, altruizm. Dziecko z właściwym poziomem
samoregulacji w tym obszarze posiada umiejętność przechodzenia od koncentracji na
sobie do koncentracji na innych. Stresory to m.in. : konieczność radzenia sobie z
silnymi emocjami innych, wymuszenie przez kogoś realizacji potrzeb nie będących
potrzebami dziecka, napięcia pomiędzy wartościami własnymi a wyznawanymi przez
innych, poczucie winy. Oznakami stresu w obszarze prospołecznym może być brak
empatii, lęk w sytuacjach społecznych, przytłoczenie przez dominujące osoby, lub
podążanie za osobami, które wykazują zachowania sprzeczne z normami moralnymi
dziecka.

https://www.pomocnia-poznan.pl/samoocena-a-poczucie-wlasnej-wartosci-dziecka/


Odczytaj sygnały i przeformułuj zachowanie.
Zidentyfikuj stresory.
Zredukuj stres.
Pomóż dziecku zbudować swoją samoświadomość na temat
swoich wewnętrznych stanów i swojego zachowania.
Zorientuj się, co pomaga mu się uspokoić, odpocząć i
odnowić zasoby energii, pomóż dziecku zbudować swoją
strategię samoregulacji.

Pięć kroków do zmiany:

1.
2.
3.
4.

5.



1. Odczytaj sygnały i przeformułuj zachowanie.

Bądź uważny_a na swoje dziecko, poznaj je i nie zakładaj niczego z góry. Niepokój,
pobudzenie jakie obserwujemy w zachowaniu dziecka może świadczyć o
przeciążeniu jakiego właśnie doświadcza, a wybuch gniewu, czy złości “nie
wiadomo skąd” mogą być efektem tego przeciążenia. Przeformułowanie sposobu
w jaki postrzegamy zachowanie dziecka polega na zrozumieniu, że jego trudne
zachowania są często spowodowane nadmiarem stresu. Autor książki “Self- Reg”,
Stuart Shanker uważa, że “kiedy zaczynamy myśleć o zachowaniu dziecka jako
odzwierciedleniu procesu samoregulacji w reakcji na stres oraz poziomu
pobudzenia i energii, nie w kategoriach samokontroli i posłuszeństwa, następuje
ogromna zmiana”. Czyli zamiast karania zrozum co się dzieje z dzieckiem.

2. Zidentyfikuj stresory.
Pomocne jest w tym zadaniu pytanie: “dlaczego teraz moje dziecko jest
zestresowane?”. Możemy wtedy przyjrzeć się pięciu obszarom stresu, które
omówione są wyżej. Nie wszystkie z wymienionych wcześniej stresorów mogą
wpływać na nasze dziecko w taki sposób, aby zaburzyć jego równowagę. To co
dotyka jedno dziecko, dla drugiego jest neutralne. Zmieńmy się w zaciekawionego
odkrywcę i eksplorujmy co może być takim stresorem dla naszego dziecka.
Czasem wymaga to szerszego przyjrzenia się warunkom, w jakich nasze dziecko
dorasta, a także sytuacjom w których dziecko przeżywa nadmierny stres. Utrata
balansu nie musi być spowodowana nagłą sytuacją, a stresem wydłużonym w
czasie, np. rozwód rodziców, czy trudności w relacjach rówieśniczych), ale też
chwilowe nadmierne natężenie np. bodźców dźwiękowych. Nie zawsze rozmowa z
dzieckiem, choć bardzo przydatna, doprowadzi nas do natychmiastowych
wniosków, bo dziecko samo może nie wiedzieć co się właściwie dzieje. Dlatego
warto być uważnym i warto rozwijać bliską relację z dzieckiem, co umożliwi nam
większy wgląd i poznanie wyjątkowości naszej pociechy.

3. Zredukuj stres.
Poprzez zredukowanie stresu rozumiemy regulację stresorów, które ten stres
nasilają. Mogą one być fizyczne, emocjonalne, poznawcze oraz społeczne.
Działaniem w kierunku zredukowania tych stresorów będzie regulacja ich poziomu
natężenia i wyeliminowanie ich z otoczenia dziecka, bądź pomoc w obniżeniu ich
wpływu na dziecko.

https://www.pomocnia-poznan.pl/oferta/psycholog-dzieciecy/


4. Pomóż dziecku zbudować swoją samoświadomość na
temat swoich wewnętrznych stanów i zachowania.

Kolejnym krokiem jest budowanie samoświadomości swoich wewnętrznych stanów u
dziecka. Pomoc w nazywaniu swoich emocji i tego co się dzieje w ciele będzie tu
szczególnie ważna. Aby dziecko miało szansę taką samoświadomość rozwijać
powinno nauczyć się być uważnym na swoje stany wewnętrzne. Akceptujący,
przychylny rodzic, który z życzliwością towarzyszy w procesie rozwoju.

5. Zorientuj się, co pomaga mu się uspokoić, odpocząć i
odnowić zasoby energii, pomóż dziecku zbudować swoją
strategię samoregulacji.

Potrzebne jest tutaj wypracowanie z dzieckiem strategii, która długofalowo pomaga
zmniejszyć mu napięcie i pomaga odzyskać energię. Tak plan powinien być oparty na
indywidualnych możliwościach i potrzebach dziecka. Może być wąsko ukierunkowana
na obszar, w którym występuje nadmierna ilość stresorów. Np. jeśli są to trudności w
obszarze poznawczym, może to być wypracowanie przez dziecko strategii nauki z
uwzględnieniem jego możliwości i potrzeby odpoczynku, lub wypracowanie takich
sposobów uspokajania się w momentach frustracji niezrozumiałym zadaniem
domowym, aby stan napięcia obniżać. Strategie pomagające dojść do równowagi
mogą też szeroko obejmować regulację energii dziecka. Może to być nauka oddechu
przeponą, medytacja uważności czy kontakt z przyrodą. 



Ćwiczenia wspomagające samoregulację (wybrane z “80 Kart
zabaw Wspierających Regulację Emocji”):

1. Przytulenie.

Jak to jest przytulać samego siebie? Zamknij oczy i obejmij się rękami. Możesz
również okryć się ulubionym miękkim kocem albo przytulić do ukochanej osoby.
Następnie weź powolny wdech i zrób długi spokojny wydech. Trudniejszym
wariantem tego ćwiczenia jest przytulanie siebie w rytm swojego oddechu:
Biorąc wdech, obejmij się mocno rękoma. Robiąc wydech, otwórz szeroko ręce.
Następnie powtórz sekwencję.

2. Kotwica. 

Co powinien zrobić kapitan statku, aby uchronić swój statek przed roztrzaskaniem
się o skały, gdy zauważy, że na morzu zaczyna panować sztorm? Zarzucić stabilną
kotwicę. Podobnie my możemy zarzucić swoją kotwicę, gdy zaczynamy zauważać, że
nasze emocje zaczynają nas zalewać swoją intensywnością. To ćwiczenie sprawdzi
się świetnie, zwłaszcza gdy nasze pobudzenie jest spowodowane lękiem. Zamiast
dać porwać się emocjom, możemy zostać “tu i teraz”: w tym czego realnie
doświadczamy w fizycznym świecie wokół nas. 

Do zarzucenia kotwicy będzie nam potrzebna nasza dłoń. Zaczynamy od pięciu
otwartych palców i z każdym krokiem zamykamy jeden palec. Głośno lub po cichu
wymieniamy: 
- 5 rzeczy, które widzimy
- 4 rzeczy, które słyszymy
- 3 rzeczy, których dotykamy
- 2 rzeczy, których zapach teraz czujesz
- 1 rzecz, której smak wyczuwamy w ustach. 



3. Koala.

Połóż jedną dłoń na drugiej, a następnie obie umieść w okolicach swojego serca. Czy
czujesz, jak twoje serce bije? 
Weź spokojny wdech i zrób długi, powolny wydech. Poczuj, jak ciepło z twoich dłoni
rozchodzi się po klatce piersiowej. 
Do tego ćwiczenia możesz również zaprosić kogoś bliskiego, np. rodzica. Przytulcie się
do siebie i obejmijcie rękoma. Weźcie powolny wdech i zróbcie długi wydech. Zauważcie,
jak wasze oddechy zaczynają się synchronizować. Zacznijcie delikatnie kołysać się w rytm
waszego oddychania. 

4. Przejście dla pieszych.
Czy zauważyłeś, że ludzie wokół ciebie poruszają się w różny sposób? Inaczej porusza się
starsza pani, inaczej mały chłopiec, jeszcze inaczej dziewczynka skacząca na skakance lub
pani idąca w butach na wysokich obcasach. W tej zabawie waszym zadaniem będzie
wcielić się w różne osoby, które codziennie mijacie, przechodząc przez przejście dla
pieszych. Jak to jest poruszać się jak:
- staruszek,
- dziewczynka skacząca na skakance,
- policjant w mundurze,
- modelka na wybiegu,
- osoba, która jest bardzo nieśmiała,
- osoba, która jest bardzo pewna siebie,
- pan, którego obtarł but,
- ktoś, kto ma kamień w bucie.



5. Tęcza

Rozglądnijcie się po pokoju/sali. Waszym zadaniem jest znalezienie wszystkich
kolorów tęczy w rzeczach, które was otaczają. Czy widzisz coś w kolorze:
- czerwonym?
- pomarańczowym?
- żółtym?
- zielonym?
- niebieskim?
- fioletowym?

6. Wycieczka w góry.

Znajdźcie palec wskazujący prawej dłoni. To właśnie on będzie naszym
podróżnikiem. Możecie narysować mu pisakiem buzię. Następnie weźcie lewą dłoń i
delikatnie otwórzcie palce tak, aby nie dotykały siebie nawzajem. Zauważcie, że cała
lewa dłoń jest teraz podobna do górzystej krainy: ma swoje wysokie szczyty i niskie
dolinki. Za chwilę wybierzecie się w podróż, w czasie której obrysujecie prawym
palcem wskazującym całą lewą dłoń. Podróż zacznijcie od kciuka. Połóżcie prawy
palec wskazujący (naszego podróżnika) u dołu kciuka lewej ręki. Będziecie się teraz
powoli wspinać ku górze…
Biorąc głęboki wdech, poprowadzicie palec ku koniuszkowi kciuka. Brawo! Połóżcie
palec na szczycie i przez chwilę trzymajcie powietrze w płucach, wyobrażając sobie,
że przystanęliście, aby podziwiać widoki. Następnie, biorąc wydech, zejdźcie do
dolinki. Tutaj na chwilę zatrzymajcie się, zanim weźmiecie kolejny wdech, wspinając
się na następny palec. Powtórzcie całą sekwencję (wdech- przytrzymanie powietrza
w płucach- wydech- chwila odpoczynku przed kolejnym wdechem), obrysowując
pozostałe palce lewej dłoni. 



7. Mecz. 

Do tej zabawy będziecie potrzebować stołu, słomek oraz małej, lekkiej piłeczki (
możecie ją zrobić np. z papieru lub wykorzystać gotowy pomponik). Ty i dziecko
jesteście w przeciwnych drużynach piłki nożnej. Każde z was zajmuje miejsce na
jednym z dwóch przeciwległych krańców stołu. Waszym zadaniem jest poruszanie
piłeczką za pomocą powietrza wydychanego przez słomkę, tak aby znalazła się ona
pod “bramką” przeciwnika. 

8. Żółw. 

Usiądźcie po turecku na podłodze albo znajdźcie wygodną pozycję, siedząc na
krześle. Biorąc wdech, podnieście ramiona mocno ku górze (tak, jakby miała zniknąć
szyja- chowacie się w skorupie). Zostańcie przez chwilę w tej pozycji (w swojej
kryjówce). Następnie, w czasie wydechu, wypuście napięcie z ramion, pozwalając im
powrócić do początkowej pozycji. Sekwencję powtórzcie kilka razy. 

9. Lew.

Usiądźcie w pozycji na klęczkach (siad na piętach z wyprostowanymi plecami).
Zaryczcie głośno jak lwy, wydając z siebie przeciągłe “grrr!”. Następnie wyciągnijcie
przed siebie ręce (dłonie powinny dotykać podłogi), mrucząc przy tym jak kot.
Sekwencję powtórzcie kilka razy. 



Polecane książki:

“Self Reg”- Stuart Shanker 
 “Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak
działać, gdy emocje biorą górę.”- Stążka-
Gawrysiak Agnieszka
“Uważność i spokój żabki”- Snel Eline
“Uważność małej żabki. Ćwiczenia uważności dla
rodziców i ich maluchów”- Snel Eline
“Moja super moc uważność i spokój żabki.
Historie, gry i zabawy mindfulness”- Snel Eline
“Samoregulacja w szkole. Self-Reg, spokój,
koncentracja, nauka.” Stuart Shenker


