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• Czym jest SEL?
• Jak rozumieć 

uważność?
• Jak ćwiczyć bycie TU i 

Teraz?
• W jakim celu rozwijać 

uważność?





Jak rozumiesz pojęcie UWAŻNOŚĆ ?

https://tiny.pl/wcj77

https://tiny.pl/wcj77


Uważność (ang. mindfulness) możemy opisać 
słowami prof. Jona Kabat Zinna

jako 

„Szczególny rodzaj uwagi: świadomej, 
skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej”.

„Uważność może być po prostu zauważaniem tego, czego zwykle normalnie nie 
zauważamy, bo nasze głowy są zbyt zajęte przyszłością, albo przeszłością – myślą o 

tym, co muszą zrobić, albo przypominają sobie, co już zrobiły.”
KLIK

https://emocje.pro/jeszcze-raz-uwaznosci-podsumowanie/


KLIK KLIK

https://etwinning.pl/inspiracje-i-materialy/scenariusze/zlapac-chwile
https://etwinning.pl/brepo/panel_repo_files/2022/11/04/o8gqqj/cwiczenia-uwaznosci.pdf


Pomoce:

• https://makebeliefscomix.com/printables/makebelieve-heart-sing/
• https://makebeliefscomix.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2022/02/Imagine-in-sky-1.pdf

https://makebeliefscomix.com/printables/makebelieve-heart-sing/
https://makebeliefscomix.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/02/Imagine-in-sky-1.pdf


Wyobraź sobie, że idziesz ulicą, mijasz wielu swoich kolegów z klasy, machasz do nich radośnie,
uśmiechasz się. Oni odwzajemniają ci tym samym. Widzisz mały wózek sprzedawcy lodów. To
wesoły, ubrany na biało mężczyzna w białej czapce. Sprzedawca lodów zna cię doskonale, da ci
teraz ogromną porcję – rożek wypełniony siedmioma gałkami. Podejdź do niego i przyjrzyj mu się
uważnie. Najpierw wyciąga odpowiednio duży rożek. Ujmuje w rękę łyżkę do lodów. Otwiera
pierwszy pojemnik z lodami truskawkowymi. Patrz, jak nakłada czerwone lody do rożka. Teraz
otwiera następny pojemnik z lodami pomarańczowymi. Sięga głęboko i nakłada pomarańczowe
lody na czerwone. W następnym pojemniku znajdują się żółte lody cytrynowe. Sprzedawca nakłada
żółtą gałkę na pomarańczową. Co jest w następnym pojemniku? Ach, zielone lody pistacjowe.
Zielona gałka zostaje ułożona na wierzchu góry lodowej. Sprzedawca odsuwa teraz pokrywę
kolejnego pojemnika. Tu znowu mamy cudowne niebieskie lody jagodowe. Widzisz kawałki jagód?
Teraz sprzedawca wyciąga liliową kulkę – orzeźwiające lody winogronowe. Układa liliową kulkę na
samym wierzchu. A teraz ukoronowanie dzieła: fioletowa gałka ląduje na samym szczycie. Przyjrzyj
się uważnie swojemu rożkowi w kolorze tęczy. Wyobraź sobie, że możesz spróbować każdego
rodzaju lodów. Wyobraź sobie, że zjadasz fioletową kulkę, teraz kolej na liliową. Liżesz niebieską, a
potem zieloną, pistacjową. Wyobraź sobie teraz żółte lody cytrynowe. A teraz smak lodów
pomarańczowych. Zostały tylko czerwone, truskawkowe, których teraz możesz spróbować.

(H. Teml, „Relaks w nauczaniu”).
źródło

https://www.moodcafe.co.uk/media/23651/Relaxation%20exercises%20in%20Polish_cwiczenia%20relaksacyjne.pdf


KLIK Klik

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/05/to-brzmi-niezle.html#more
https://youtu.be/Z8uvPLsah0s




canva.com





źródło

https://www.printitfree.net/


Uważny kalendarz adwentowy - klik

https://jamboard.google.com/d/1DQ4nmIpAalHAd9hxw86r_rayLlMbg-DQCA9cPCkP5BM/edit?usp=sharing


Uważność uczy:

• Kontrolować emocje i myśli, bo nie wszystko, co 
myślimy jest prawdą;

• Opanowywać stres;
• Akceptować samych siebie;
• Cieszyć się małymi rzeczami;
• Dostrzegać piękno w życiu;
• Być świadomym siebie i innych;






