
UWAŻNOŚĆ W CODZIENNOŚCI 

ĆWICZENIA 

 

Uważność, medytacja, mindfulness – dziś dość często słyszymy o potrzebie uważności. Ale 

czym ów uważność jest i czy można się jej nauczyć?  

Słowo uważność pochodzi ze starożytnych języków i oznacza nic innego jak „ pamiętanie”, 

utrzymanie skupienia- świadomość i wiedza. Możemy więc śmiało stwierdzić, że uważność to 

przede wszystkim zdolność obserwacji tego wszystkiego co dzieje się w nas samych ale i wokół 

nas. Dzięki uważności jesteśmy bardziej świadomi procesów zachodzących w umyśle ( tego co 

widzimy, słyszymy, smakujemy, myślimy) a co za tym idzie możemy zobaczyć aktualny stan 

własnego umysłu i ciała. Poprzez praktykowanie uważności dzieci, młodzież ale i osoby 

dorosłe zmieniają swoje nastawienie do siebie i do otaczającego świata. Wspólne rodzinne 

ćwiczenie uważności pozwalają wszystkim zdobyć nowe umiejętności takie jak uwaga na 

siebie i innych, równowaga wewnętrzna oraz współodczuwanie (Greenland 2016, s. 53-56) .  

Zachęcam więc do praktykowania uważności każdego dnia…… 

 

ĆWICZENIE I – Czując stopy   

 

Ćwiczenie ma służyć temu co czujemy, gdy dotykamy stopami podłoża. Chcemy się 

zrelaksować, skupić i uświadomić sobie, co się dzieje w tej chwili.  

1. Usiądź lub stań z wyprostowanymi plecami, rozluźnij się. Oddychaj naturalnie i 

obserwuj, co teraz się dzieje w twoim organizmie i umyśle  

2. Odpręż się. Jeśli stoisz, rozluźnij kolana 

3. Skup uwagę na podeszwach stóp i obserwuj co czujesz, gdy stopy dotykają podłoża. 

Niech myśli i emocje, które kłębią się w głowie, pojawiają się i znikają 

4. Czy czujesz teraz stopy? Jeśli nie  przejmuj się. To naturalne, że umysł się oddala. Po 

prostu przenieś uwagę z powrotem na spody stóp i zacznij od nowa.  

 

WSKAZÓWKI  

1. Koncentrując się na odczuciach dzieci łatwiej mogą się uspokoić kiedy są zbyt 

podekscytowane lub zdenerwowane. Można zmieniać fizyczne odczucia które mamy 

obserwować np. poczujmy chłodna klamkę otwierając drzwi, ciepłą wodę, kiedy myjemy 

ręce, (Greenland 2016, s. 3) 



CHWILA OBECNA 

ĆWICZENIE II – Czekając uważnie  

 

Często zdarza nam się że czekamy na coś, w kolejce, na przystanku itp. Jest to doskonały czas 

na ćwiczenie uważności. Podczas czekania wybieramy jakiś niedaleki obiekt, na którym się 

skupiamy ( roślina, dzbanek, horyzont) spokojnie patrzymy na ten obiekt, relaksując się i 

obserwując, co się dzieje w nas i wokół nas….. (Greenland 2016) 

 

1. Spróbuj uspokoić oddech i skupić się na nim  

2. Wybierz w pobliżu coś, co jest przyjemne dla oka i zatrzymaj wzrok na obiekcie.  

3. Obserwuj wszelkie zmiany w otoczeniu ( kolory, dźwięki, zmiany w oświetleniu) 

4. Kiedy pojawiają się inne myśli nie odganiaj ich – jeśli nie będziesz się na nich skupiał 

za chwilkę odpłyną 

5. Odpowiedzmy sobie na pytania lub porozmawiajmy z bliskimi, dziećmi- co widziałeś? 

Czy cos było zaskakujące?, Czy otoczenie pozostało takie samo? Czy się zmieniło?              

Jak się czuliście na początku? A jak później? Czy czas mijał szybko czy powoli? 

 

 

WSKAZÓWKI  

Jest to świetna zabawa dla całej rodziny np. podczas stania w korku, czekania na spotkanie, czy 

stania w kolejce. Jeśli bawisz się z małymi dziećmi poproś je aby powiedziały jaki obiekt 

wybrały zanim przejdziesz do następnego kroku (Greenland 2016, s. 57) 

 

DOBREJ ZABAWY ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE III-  Trzy dobre rzeczy  

 

Często w naszym życiu doświadczamy trudnych rzeczy, rozczarowań. Ćwiczenie pozwoli 

zaakceptować nasze uczucia. Następnie pomyślmy o trzech dobrych rzeczach w naszym 

życiu…..(Greenland 2016, s. 50) 

 

1. Czy kiedykolwiek byłeś czymś lub kimś rozczarowany? 

2. Jak się wtedy czułeś? 

3. Nawet jeśli czujemy się rozczarowani, to w naszym życiu przydarzają się dobre rzeczy. 

Znajdź trzy dobre rzeczy…. 

 

WSKAZÓWKI  

 

1. Zabawa polega na pokazaniu i pamiętaniu , że w życiu można doświadczać różnych 

rzeczy smutku, bólu lub rozczarowania wynikających z niełatwych sytuacji, jednakc 

wśród tych negatywnych emocji sa rzeczy dobre o których należy pamiętać.  

2. Jeśli zrozumiemy obecność i równowagę miedzy tym co dobre i trudne w naszym życiu 

w sytuacji pojawienia się trudności, rozczarowania możemy przywołać hasło „ Trzy 

dobre rzeczy” jako odpowiedź na trudna sytuację 

3. Zabawę możemy prowadzić indywidualnie ale również rodzinne podczas obiadu po 

całym dniu poza domem, przed snem lub innych sytuacjach kiedy rodzina jest razem… 
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