
T r e n i n g
k o n c e n t r a c j i

 i  t r e n i n g  u w a ż n o ś c i
d l a  d z i e c i

Marta Gargas - licencjonowany trener
Stuctogram®

Marta Gargas 2021 r. 

W o r k b o o k  ć w i c z e n i a  d l a  d z i e c i  i  r o d z i c ó w



Rodzice powinni mieć świadomość, że
oprócz przedszkolnej czy szkolnej edukacji

ważna jest 
nauka nowych rzeczy 

i odkrywanie pasji u dzieci. 

Te z kolei, 
oprócz sukcesów, niosą 

ze sobą czasami 
frustrację  i gorycz porażki. 

 



Rodzic pierwszym
 i najważniejszym trenerem

mentalnym dziecka



 
Jak zatem wspierać dziecko,

 by czerpało radość 
ze sportu i innego hobby?

 



Rodzic musi zwrócić szczególną uwagę na:

To najtrudniejszy i najważniejszy aspekt
budowany przez rodziców

01
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA

Zawsze kolega będzie się śmiał. Ktoś z
rodziny skrytykuje. Trzeba mieć na to gotowe
odpowiedzi. I robić swoje.

02
UODPORNIĆ DZIECKO NA OPINIE INNYCH

Każde dziecko popełnia błędy. Ale my jako rodzice,
musimy uświadomić je, jakie ma mocne strony.

03
RADZENIE SOBIE Z PORAŻKAMI



Zapamiętaj!

01
Zdrowa rywalizacja wspiera
 rozwój dziecka

02 Uczy współzawodnictwa

03
Uczy zasad fair play - które są przydatne 
także w codziennym życiu



Zbyt wygórowane oczekiwania rodzica
często są wyznacznikiem samopoczucia

dziecka oraz jego emocji.



W O R K B O O K
ĆWICZENIA

Zadania dla rodziców i dzieci



T R E N I N G  U W A Ż N O Ś C I

Zadania dla rodziców i dzieci



TRENING UWAŻNOŚCI

Wpisz na kartce wszystkie litery
alfabetu bez polskich znaków.

01



Przy każdej literze wypisz pozytywne
określenie / zaletę swojego dziecka.

 

TRENING UWAŻNOŚCI

02

Czujny - "Krzysiu, łapiąc tą piłkę
byłeś czujny jak ważka. Brawo
za Twoją uważność."

Fenomenalny / Fantastyczny -
"Piękny rysunek. To naprawdę
arcydzieło. Masz fenomenalny
talent! Jesteś fantastycznym
malarzem / rysownikiem."

Zaradny - "To nie była łatwa
sytuacja. Kłótnia z Jaśkiem to
niemiła sytuacja, ale świetnie
sobie w niej poradziłeś.
Jesteś taki zaradny!"



Codziennie zajmij się jedną zaletą
swojego dziecka. 
Uświadamiaj jej / mu jak ważne cechy
charakteru posiada. Przy każdej okazji.
Dbaj o to by wypowiadane do dziecka
słowa były szczere, prawdziwe i płynęły
z serca. 
Ważne by ich uświadamianie
przebiegało w sposób naturalny.

TRENING UWAŻNOŚCI
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To ćwiczenie buduje poczucie
wartości dziecka!



Początkowo okrąg powinien być
stosunkowo blisko.

Poproś swoje dziecko by trafiło do
okręgu woreczkiem z ryżem lub

kaszą. Po celnym trafieniu
nagradzaj brawami, okrzykami

zachwytu i nieukrywaną radością.
 

Ułóż na trawie koło lub owal z
linki, szarfy lub gumy.

TRENING UWAŻNOŚCI
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Po każdym celnym rzucie odsuwaj dalej okrąg.
Gdy nadejdzie porażka - wspieraj, nagradzaj za
chęci i zaangażowanie. Zachęcaj do oddania
kolejnego rzutu, ale nie przesuwaj okręgu dalej.

Dopiero gdy nadejdzie celny rzut - możesz
poczynić kolejną próbę odsunięcia szarfy. 

Chwal co sił!

TRENING UWAŻNOŚCI
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Gdy porażka dotyka
szczególnie - tłumacz, że to
przystanek na drodze do
doskonałości. 
W ten sposób szlifujecie
umiejętności, a trening czyni
mistrza w każdej dziedzinie.

TRENING UWAŻNOŚCI
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Zadanie wykonujemy w sposób
uważny, najlepiej w ciszy i
skupieniu. Postaraj się znaleźć taki
czas by nikt i nic Wam nie
przeszkadzało w treningu
uważności. 

Zadanie zajmie 7-10 min
maksymalnie więc dobrze będzie
jeśli zrobicie je w spokoju, gdy nic
Was nie goni.

TRENING UWAŻNOŚCI

Sposób na trenowanie uważności
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Usiądźcie przy kuchennym
stole. Przed sobą połóżcie
dwie cytryny. 

Jedną ogląda rodzic, a
drugą dziecko. Każde z
Was robi dokładnie to
samo ze swoją cytryną.

TRENING UWAŻNOŚCI
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Weź proszę do ręki cytrynę.
Obejrzyj ją dokładnie. 
 Pomacaj, podotykaj,
pougniataj. Przyjrzyj się jej
bardzo dokładnie jakbyś
widziała ją po raz pierwszy w
życiu. 

Powąchaj ją. Dotknij policzkiem
do skórki. Powąchaj po raz
kolejny.

TRENING UWAŻNOŚCI
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Czym różnią się zapachy? 
Który jest przyjemniejszy dla
Twojego nosa? 
Co wolisz - zapach obranej cytryny
czy skórki?

Gdy już dokładnie obejrzycie swoje
cytryny, spróbujcie obrać cytrynę ze
skóry. Powąchaj skórkę oraz obraną
cytrynę. 

TRENING UWAŻNOŚCI
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Dotknij językiem do spływającego
soku. Tylko czubkiem języka.
Bardzo delikatnie. Powąchaj go.
Pokrójcie cytryny na plasterki.
Obserwujcie sok spływający i
tryskający dookoła. 
Wąchajcie plasterki cytryny.

Połóż ją na desce i przekrój na pół.
Pozwól by sok spływał po rękach,
desce i nożu. 

(Uwaga! Dziecko, też kroi swoją cytrynę z
pomocą i pod uważną opieką dorosłego.) 

TRENING UWAŻNOŚCI
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Czy Twoje ślinianki zaczęły już swoją
pracę? 

Przełykasz ślinę? 

Obserwuj dziecko. Jeśli ono także przełyka
więcej śliny, to znaczy, że trening
uważności jest wykonywany w
odpowiednim skupieniu.

TRENING UWAŻNOŚCI

Sposób na trenowanie uważności
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Gdy już cytryna jest pokrojona i
dokładnie obejrzana oraz powąchana,
każdy wkłada po jednym plasterku
cytryny do ust. 

(Dla dziecka może być pół). 

Włóż plasterek cytryny bardzo delikatnie,
nie rozgryzaj go, nie rozgniataj. Pozwól
by sok rozpłynął się po policzkach,
zębach i swobodnie spłynął do gardła. 
Pierwszą minutę, nic nie rób z cytryną.
Dopiero, gdy po raz pierwszy przełkniesz
ślinę, obróć plasterek 
cytryny w ustach, przegryź go.

TRENING UWAŻNOŚCI

Sposób na trenowanie uważności
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Postaraj się by Wasze
"smakowanie" cytryny
odbywało się w ciszy. Im
większą powagę
zachowacie w treningu
uważności,
 tym więcej pozytywnych
efektów Wam przyniesie.

TRENING UWAŻNOŚCI
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Gryź plasterek cytryny tak
długo, jak długo wydobywa się
z niego sok. 

Następnie go wypluj. 

Zadanie możesz powtórzyć z
kolejnym plasterkiem - jeśli
tylko masz na to ochotę.

TRENING UWAŻNOŚCI
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T R E N I N G  K O N C E N T R A C J I

Zadania dla rodziców i dzieci



Trening koncentracji po
treningu uważności

01

UWAGA!
Po treningu uważności

odczekajcie przynajmniej
godzinę, zanim podejmiecie 

wyzwanie z treningiem
koncentracji.

 



Poproś dziecko by usiadło na
przeciwko Ciebie na krześle. Tak by
było mu wygodnie. 

Poproś by rozluźniło swoje ręce, nogi
i spokojnie oddychało. 

Poproś by dziecko zamknęło oczy.

Zacznij opowiadać bardzo spokojnie, 
w miarę stonowanym tonem, bez
zbędnych uniesień głosu.

02

TRENING KONCENTRACJI



"... Kasiu / Krzysiu / Natalko wyobraź
sobie, że podałam Ci właśnie do ręki
cytrynę." (Nie podajemy jej w
rzeczywistości - u dziecka powinna
zacząć działać wyobraźnia!) 

TRENING KONCENTRACJI
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Obejrzyj ją proszę dokładnie. Pomacaj,
podotykaj, pougniataj. Przyjrzyj się jej
bardzo dokładnie jakbyś widziała ją po
raz pierwszy w życiu. Powąchaj ją.
Dotknij policzkiem do skórki. 

Powąchaj po raz kolejny. Wyobraź
sobie proszę, że bierzesz do ręki
nóż i obierasz cytrynę. 



Czy Twoje ślinianki zaczęły ją swoją
pracę? Przełykasz ślinę? 

Obserwuj dziecko. 

Jeśli ono także przełyka więcej śliny,
to znaczy, że jest skoncentrowane,
wyobraźnia pracuje odpowiednio, a
trening koncentracji jest wykonywany
należycie.

TRENING KONCENTRACJI
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Mów dalej bardzo spokojnie... "Włóż
plasterek cytryny do ust bardzo
delikatnie, nie rozgryzaj go, nie
rozgniataj. Pozwól by sok rozpłynął się
po policzkach, zębach i swobodnie
spłynął do gardła. Gdy po raz
pierwszy przełkniesz ślinę, obróć
plasterek cytryny w ustach i przegryź
go. Przełknij ślinę swobodnie."

TRENING KONCENTRACJI
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Pozwól dziecku na to by
spokojnie przetrawiło swoje
wyobrażenia. Gdy będzie gotowe,
poproś by otworzyło oczy i
spokojnie opowiedziało o swoich
doznaniach. 

Czy ślinianki pracowały
aktywnie?

TRENING KONCENTRACJI
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Czy pojawiły się myśli o
zabawie? 
Czy zastanawiało się nad
czymś innym?

Im bardziej aktywnie pracowały
ślinianki, tym bardziej
skoncentrowane było dziecko. 
Zapytaj czy w trakcie wykonywania
ćwiczenia myślało o czymś innym. 

tRENING KONCENTRACJI
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Trening koncentracji można
powtarzać systematycznie 
w odstępach np.
tygodniowych, również 
z wykorzystaniem innych
rzeczy, które dziecko jest 
w stanie sobie wyobrazić.

tRENING KONCENTRACJI
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Marta Gargas - trener mentalny sportowców 

www.martagargas.pl 
 trener@martagargas.pl 

511-530-933

Dziękuję
i do zobaczenia!
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