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Szeleściki w grzywie
Ugniataj rytmicznie

Hafty
Dotykaj, masuj opuszkami palców

Łapki
Supełkuj, chwytaj, prasuj palcami

Kontrastowe materiały
Poznawaj faktury palcami

Nóżki
Związuj razem, plącz z łapkami

Korpus
Zwijaj, kładź na brzuszku,

Sensoryczne wnętrze
Zanużaj palce, ugniataj, przyciskaj

Kieszonka
Wkładaj palce, upychaj,
przeplataj łapki i nóżki

Ogonek
Przeplataj, pocieraj palcami

Pastylka sensoryczna
Przeprowadzaj palcami wzdłuż

ogonka

M A S K O T K A  S E N S O R Y C Z N A



Terapeutyczna maskotka obciążeniowa "Lew Nikifor"
Lew Nikifor to Muzyczny Dzielniak gotowy do działań rozwojowych: aktywuje zmysł
słuchu, uczy proprioceptywnego odczuwania wdechu i wydechu, ćwiczy motorykę małą,
gimnastykuje dolne plecy dziecka.

Myśląca Książeczka "Kot Platon i Zagadka Dzielności"
Myśląca Książeczka “Kot Platon i Zagadka Dzielności” wspiera wzajemną aktywację
prawej oraz lewej półkuli mózgu, budując rozumienie uważności w znaczeniu “tu i teraz”.

Broszura z ćwiczeniami oddechowymi i gimnastycznymi
W tej broszurze znajdziesz informacje o możliwych sposobach wykorzystania maskotki
do ćwiczeń oddechowych oraz rozluźniania odcinka lędźwiowego kręgosłupa dziecka, a
także wskazówki pozwalające na satysfakcjonujące przeżycie przygody odnajdywania
Najdzielniejszej Dzielności (Talentu) za pomocą aktywnej rozmowy z “Myślącą
Książeczką”.

PAKIET SENSORYCZNO - UWAŻNOŚCIOWY 

LEW NIKIFOR

Mam nadzieję, że nowe doświadczenia z sensoryką oraz uważnością pozwolą Ci odkryć inną
formę zabawy i wspierania rozwoju Twojego dziecka. Sprawdź dodatkowe informacje na blogu
na stronie www.kotplaton.pl

http://www.kotplaton.pl/


Ć W I C Z E N I A  O D D E C H O W E

UWAŻNA OBSERWACJA ODDECHU
Ćwiczenia oddechowe są jednym ze sprawdzonych i skutecznych narzędzi pozwalających
dziecku na odkrycie jego indywidualnej koncentracji na konkretnym momencie - chwili “tu i
teraz”. Wykształcenie takiego rodzaju skupienia u dziecka buduje jego ogólny kapitał rozwojowy
w sposób bezpieczny, pozwalając na minimalizowanie poczucia dyskomfortu. 

Oddech to super moc, dzięki której dziecko poprawia jakość swojej koncentracji, powraca do
strefy komfortu w sytuacjach stresowych oraz świadomie przeżywa chwile teraźniejsze, z
uważnością interpretując swoje emocje oraz bezpiecznie nazywając i definiując napływające ze
świata zewnętrznego bodźce. 

Poniższe ćwiczenia składają się z dwóch elementów: instrukcji przeprowadzenia samego ćwiczenia oraz
wskazówek odnośnie pytań lub określeń, które można kierować do dziecka w trakcie ich
przeprowadzania. Wykorzystaj je, aby zaangażować dziecko w zabawę z uważnością lub poprowadź
każdy etap zgodnie ze swoją intuicją, rozmawiając Waszym wspólnym językiem.

 Świadoma obserwacja
oddechu

Są to ćwiczenia kierujące uważność
dziecka na naturalny przebieg procesu
wdechu i wydechu, czyli zauważenie i

obserwacja oddechu w danej chwili. Na
tym etapie nie modyfikujemy rytmu

oddychania, tylko uważnie
obserwujemy sposób, w jaki wdychane i

wydychane jest powietrze.

Proprioceptywne oddychanie z maskotką
obciążeniową

Efektem systematycznej pracy oddechowej z
zabawką obciążeniową jest aktywacja głębokiego

czucia mięśni brzucha podczas procesu
oddychania. Dziecko w sposób aktywny i

świadomy pracuje na tym etapie z techniką
oddychania oraz uważnie modyfikuje przebieg

procesu wdechu i wydechu. Dzięki pracy z
oddechem głębokim, dziecko jest w stanie

samodzielnie poradzić sobie z sytuacją
niekomfortową, wprowadzając organizm w stan

fizjologicznej równowagi oddechowej.



Ć W I C Z E N I A  O D D E C H O W E

ŚWIADOMA OBSERWACJA ODDECHU

Może to być Twoja ulubiona pozycja do leniuchowania, marzeń czy odpoczynku po męczącym dniu lub
zajęciu. 

Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji.

Zaobserwuj, z jakim oddechem dzisiaj odpoczywasz wygodnie: długim, krótkim, a może szybkim lub
wolnym? Jak się dzisiaj czujesz podczas oddychania? Czy jesteś spokojny? Zdenerwowany? Wesoły?
Smutny? A może przestraszony? Twój oddech jest powiązany z Twoimi uczuciami. Zaobserwuj, jaki jest
tu i teraz, kiedy leżysz wygodnie w bezpiecznym miejscu. Zauważ, jaki jest Twój oddech, kiedy jesteś
smutny, wesoły, rozgniewany, przestraszony oraz spokojny i zrelaksowany. Oddychaj uważnie tak długo,
aż odkryjesz, z jakim oddechem dzisiaj jesteś tu i teraz ze mną.

Skieruj uważność na oddech.

Postaraj się wziąć głęboki wdech tak, jakbyś wdychał zapach ulubionego kwiatka. Wyobraź sobie, jaki
to zapach. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Przez kilka oddechów kieruj swoja uważność
tylko na oddech. Zauważ, jaki dzisiaj jest: szybki, wolny, płytki czy głęboki. Spróbuj zaobserwować
moment, w którym Twoje żebra - pod wpływem wdechu - rozchodzą się na boki, a klatka piersiowa
napełnia sie powietrzem. To oznaka, że oddech zagościił w Twoim ciele. Wypełnia teraz każdą Twoją
komórkę relaksującym powietrzem ulubionego zapachu.

Połóż ręce na swoich żebrach i weź głęboki oddech.

Delikatnie otwórz usta i razem z wydechem wypowiedz głośno magicznie uspokajającą głoskę “hyyy”.
Poczuj, jak razem z “hyyy” powietrze opuszcza Twoją klatkę piersiową i powraca do świata wokół Ciebie.
Powietrze z Twojego wydechu powoli wypełnia miejsce, w którym się relaksujesz super mocą Twojej
uważności. Oddychaj tak długo, jak tego potrzebujesz. Obserwuj, jak działa super moc Twojego wdechu
i wydechu za każdym razem, gdy powietrze wchodzi do Twojego ciała i gdy z niego powraca do świata.
Kiedy już zaprzyjaźnisz się ze swoim wydechem, postaraj się przy następnym powolnym wypuszczaniu
powietrza wypowiedzieć głoskę “hyyy”, ale tym razem przy zamkniętych ustach wydychając powietrze
przez nos.

Skup się na momencie wydechu.

Zaobserwuj wdychane i wydychane powietrze. Jaką ma temperaturę: czy jest ciepłe czy może zimne?
Czy wdech różni się temperaturą od wydechu, czy może są tak samo ciepłe lub też zimne.

Połóż palec wskazujący lewej ręki pod dwiema dziurkami nosa i skieruj uważność na temperaturę
wdechu i wydechu.

Super moc Twojego wdechu i wydechu ma swoją temperaturę. Zaobserwuj - dzięki paluszkowi pod
otwartą dziurką nosową - jakie jest powietrze, gdy powoli i uważnie wdychasz je do swojego ciała i
wydychasz z powrotem do świata. Jakie powietrze do Ciebie przychodzi? Ciepłe czy zimne? Jakie
powietrze wychodzi z Twojego ciała i wypełnia świat wokół Ciebie? Wilgotne, a może suche? Obserwuj
uważnie, jaka jest Twoja własna super moc świadomego oddechu. Nie śpiesz się. Powtarzaj ćwiczenie
tak długo, jak tego potrzebujesz.

Palcem wskazującym lewej ręki zatkaj lewą dziurkę od nosa, natomiast prawy palec wskazujący połóż
tuż pod prawą dziurką. Weź głęboki wdech przez prawą dziurkę, poczekaj 3 sekundy. Następnie zatkaj
prawym palcem wskazującym prawą dziurkę, a lewy palec wskazujący zabierz z lewej dziurki nosa,
połóż pod otwartą dziurkę nosową i powoli wypuszczaj z niej powietrze do świata.



Ć W I C Z E N I A  O D D E C H O W E

ODDECH PROPRIOCEPTYWNY Z MASKOTKĄ
OBCIĄŻENIOWĄ

Układając się wygodnie poczuj, jak Twoje plecy dotykają maty. Rozluźnij nogi. Połóż Lwa Nikifora na
swoim brzuszku i poczuj jego ciężar. Włóż palce lewej dłoni w kieszonkę Dzielniaka i rytmicznie
ugniataj jego wnętrze tak, jakbyś wyrabiał ciasto. Postaraj się dopasować rytm wtapiania palców w
maskotkę do sposobu, w jaki wdychasz i wydychasz. Uciskaj tak, jak podpowiada Ci intuicja. To Ty
najlepiej znasz swój oddech i możesz dopasować ruchy palców do jego dzisiejszego tempa - nikt inny!
Pozwól, aby Nikifor naturalnie z takim oddechem, z jakim przychodzisz dzisiaj na matę, podnosił się i
opadał. Nie poprawiaj oddechu, niech będzie taki, jaki dzisiaj jest, bez żadnych zmian. Pozwól maskotce
zaprzyjaźnić się z Twoim dzisiejszym oddechem takim, jaki jest: wesołym, smutnym, rozzłoszczonym,
czy może zaniepokojonym. Następnie dowolną ręką pochwyć ogon Lwa Nikifora. Za pomocą palców
wyszukaj w nim pastylkę. Gdy już ją odnajdziesz, postaraj się przesuwać pastylkę w górę i w dół zgodnie
z Twoim oddechem - takim, jaki dzisiaj jest tu i teraz, kiedy leżysz wygodnie na macie.

Połóż się w wygodnej pozycji na plecach. Umieść Lwa Nikifora na brzuszku z kieszonką do góry. Palce
lewej ręki umieść w kieszonce. Prawą ręką odszukaj pastylkę w ogonie Lwa. Przesuwaj pastylkę w górę i
w dół zgodnie z dzisiejszym rytmem wdechu i wydechu.

Gdy będziesz gotowy, weź wdech nosem tak, jakbyś wąchał zapach ulubionego kwiatka i wpuść
powietrze do swojego ciała. Poczekaj trzy sekundy i wypuść powietrze nosem, wypowiadając przy
zamkniętych ustach głoskę “hyyy”. Jeżeli jeszcze nie potrafisz wypowiadać magicznego “hyyy” przy
zamkniętych ustach, nic nie szkodzi. Otwórz usta i wypowiadaj “hyyy” głośno i powoli. Zobaczysz, w
pewnym momencie zdobędziesz super moc wypowiadania “hyyy” bez otwierania ust. Nie pospieszaj
niczego, tylko ćwicz tak, jak jest Ci wygodnie i przyjemnie w tej chwili “tu i teraz”. Kiedy juz zaprzyjaznisz
sie ze swoim oddechem, skieruj swoją uważność na maskotkę i pastylkę w jej ognie. Poczuj, jaka jest
ciężka. Zauważ, jak podnosi się i opada wraz z Twoim oddechem. Palcami wyczuj pastylkę w ogonku
Lwa i przesuwaj ja powoli w dół i w górę zgodnie z Twoim oddechem. Zauważ, jaki jest Twój wdech i
wydech razem z maskotką? Jak się czujesz pozwalając Nikiforowi surfować po fali Twojego oddechu na
brzuszku? Oddychaj w ten sposób tak długo, jak tego potrzebujesz. Pamiętaj, że w każdej sytuacji
możesz przywołać super moc swojego oddechu: gdy czujesz się niepewnie, gdy jest Ci smutno, źle, gdy
się złościsz lub gdy czegoś się boisz. Oddychaj tak, jak na ćwiczeniach. Nikifor jest super towarzyszem i
pomaga Ci pracować z oddechem zawsze, gdy tego potrzebujesz. Zabierz go ze sobą i połączcie swoje
super moce. Połóż Nikifora na brzuszku lub - gdy nie masz możliwości - na kolanach. Pochwyć pastylkę
w ogonku i przesuwaj ją w górę i w dół, kierując uważność do swojego oddechu. To super moc
oddechu, która zawsze jest z Tobą i pomoże Ci znaleźć bezpieczne miejsce wraz z wdechem i
wydechem. Nich uważność bedzie z Tobą Najdzielniejszy Dzielniaku.

Przesuwając pastylkę w ogonku maskotki w górę i w dół - weź głęboki wdech i wydech.



U W A Ż N O Ś Ć  W  Z A B A W I E  I  G I M N A S T Y C E

Zalety zabaw z maskotką
obciążeniową

Efektem systematycznej pracy
oddechowej z zabawką obciążeniową

jest aktywacja głębokiego czucia
mięśni brzucha podczas procesu
oddychania. Dziecko w sposób

aktywny i świadomy pracuje na tym
etapie z techniką oddychania oraz

uważnie modyfikuje przebieg procesu
wdechu i wydechu. Dzięki pracy z

oddechem głębokim, dziecko jest w
stanie samodzielnie poradzić sobie z

sytuacją niekomfortową,
wprowadzając organizm w stan

fizjologicznej równowagi oddechowej.



MASAŻ DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA

Kiedy już ułożysz się wygodnie z Lwem Nikiforem pod dolną częścią pleców, skieruj uważność na swoje
ciało. Z wdechem napnij z całej siły poszczególne części ciała, z wydechem rozluźnij się. Zacznij od
twarzy. Weź głęboki wdech tak, jakbyś wąchał zapach ulubionego kwiatka i napnij z całej siły wszystkie
mięśnie twarzy. Następnie razem z wydechem, wypowiadając na głos lub przy zamkniętych ustach
głoskę „hyyy”, wyrzuć z siebie całe napięcie i rozluźnij twarz. W ten sam sposób rozluźniaj po kolei ręce,
brzuch, każdą z nóg. Nie spiesz się. Oddychaj w swoim tempie. Skieruj uważność na wdech i wydech
taki, jaki dzisiaj jest. Nie oceniaj go, ani nie próbuj zmienić. Zaprzyjaźnij się ze swoich wdechem i
wydechem.

Połóż się wygodnie na plecach na macie. Kładąc się, podłóż Lwa Nikifora kieszonką do góry pod dolny
odcinek kręgosłupa na wysokości kości krzyżowej. Ręce puść luźno wzdłuż tułowia. Wnętrza dłoni
skieruj do sufitu. Nogi lekko rozsunięte, pięty skierowane do wewnątrz. Wykonaj kilka głębokich
wdechów i wydechów zgodnie z instrukcjami oddechowymi w broszurze.

G I M N A S T Y K A  Z  L W E M  N I K I F O R E M

Skieruj teraz swoja uważność na odcinek kręgosłupa, który leży na maskotce. Powoli poruszaj częścią
ciała, która dotyka maskotki. Na przemian wykonuj ruchy do góry i na dół każdym z bioder. Pamiętaj o
wdechu i wydechu. Gdy biodro kierujesz ku górze weź nosem głęboki wdech, natomiast podczas
opuszczania biodra do pozycji początkowej wydychaj powietrze z wypowiadaniem głoski ”hyyy”.
Pozostań w ćwiczeniu tak długo, jak tego potrzebujesz. Skieruj swoją uwagę na każdy ruch. Jak czuje
się Twoje ciało podczas wykonywania ćwiczenia? Czy są miejsca, w których zauważasz przyjemne
uczucie rozluźnienia? Zapamiętaj te miejsca. Teraz zmień ruch ciała na maskotce. Postaraj się nakreślić
na niej za pomocą ruchów położonego na niej ciała kształt cyfry „8”. Nie spiesz się. Pisz cyfrę na Lwie
Nikiforze powoli, starannie oraz uważnie. Zatrzymaj się w miejscu, które – Twoim zdaniem – wymaga
dociśnięcia ciała do maskotki, aby odczuć przyjemne uczucie rozluźnienia. Ćwicz tak długo, jak tego
potrzebujesz. Pamiętaj o oddychaniu.

Pozostań w pozycji na plecach, ugnij nogi w kolanach. Powoli zacznij poruszać odcinkiem lędźwiowym
na maskotce. Wykonuj naprzemienne ruchy biodrami w górę oraz w dół. Następnie postaraj się nakreślić
na Lwie kształt cyfry „8”.

Gdy podeprzesz się na łokciach pamiętaj o tym, aby Lew Nikifor został przyklejony do dolnej części
Twojego kręgosłupa. Weź wdech nosem i zroluj Lwa do góry tak, jakbyś chciał podwinąć go pod plecy.
Wydychając powietrze z głoską „hyyy”,powróć do pozycji początkowej - prostując Lwa pod plecami.
Skieruj uważność do swoich pleców i zaobserwuj miejsca, które wymagają dodatkowego przyciśnięcia
maskotki do ciała, aby wywołać uczucie przyjemnego rozluźnienia. Zapamiętaj te miejsca i obserwuj,
jak zmienia się ich odczuwanie przez Ciebie z każdym kolejnym powtórzeniem ćwiczenia. Powtarzaj
ćwiczenie tak długo, jak tego potrzebujesz. Pamiętaj, aby ruchy w górę i w dół były zgodne z Twoją
intuicją. Mogą być takie, jak chcesz: długie, krótkie, szybkie lub wolne - to Ty decydujesz o rytmie i
tempie Twojego masażu „tu i teraz”. Skieruj uważność na swoje ruchy i zaobserwuj czy tempo ich
zmienia się, czy pozostaje takie same z każdym kolejnym powtórzeniem ćwiczenia.

Podeprzyj się na łokciach. Maskotkę pozostaw przyklejoną do dolnej części pleców. Wykonuj ruchy do
góry i na dół za pomocą odcinka kręgosłupa, na którym położona została maskotka. Nie pozwól
maskotce oderwać się od odcinka krzyżowego.



Układając się wygodnie na macie, połóż Lwa Nikifora na swoim brzuszku kieszonką do góry. Włóż w
kieszonkę palce swoich dłoni. Puść luźno nogi, pięty skieruj do wewnątrz. Zamknij oczy. Weź tyle
głębokich oddechów, ile potrzebujesz, aby odpocząć po ćwiczeniach. Pamiętaj – wdychaj powietrze
nosem tak, jakbyś wąchał zapach ulubionego kwiatka. Z wydechem wypowiadaj magiczną głoskę
„hyyy”. Podczas oddychania skieruj uważność na swój brzuch. Zauważ, jak podnosi maskotkę z
wdechem oraz opuszcza ją razem z wydychanym powietrzem. Zapamiętaj to uczucie wydechu z
maskotką. Zaprzyjaźnij się z nim. Podczas oddychania zanurz palce w kieszonce we wnętrzu maskotki.
Poczuj, jak Lew szeleści z każdym ruchem Twoich dłoni. Jaki jest dla Ciebie ten dźwięk? Czy czujesz
przyjemne odprężenie z każdym zanurzeniem palców w Nikiforze? Jak odczuwasz maskotkę podczas
oddychania? Czy przyjemnie Ci jest, gdy Lew surfuje na fali Twojego oddechu? Oddychaj tak długo, jak
tego potrzebujesz. To jest czas dla Ciebie i dla twojego ciała. To Ty decydujesz kiedy czujesz się
zrelaksowany i gotowy na otwarcie oczu. Kiedy będziesz gotowy otwórz oczy, przekręć się delikatnie na
wybrany bok i powoli - odpychając się ręką - usiądź wygodnie na macie. Podziękuj sobie za czas dla
siebie i Twojego ciała. To najpiękniejszy prezent, jaki możesz zrobić dla siebie każdego dnia. Niech
uważność oddechu będzie z Tobą Najdzielniejszy Dzielniaku!

Wyciągnij Lwa spod pleców i ułóż na brzuszku kieszonką do góry. Włóż palce dłoni do kieszonki. Puść
luźno nogi, pięty do wewnątrz. Zamknij oczy. Wykonaj kilka świadomych wdechów i wydechów z
maskotką na brzuchu. Dla większej wygody możesz podłożyć pod kolana zrolowany kocyk.

G I M N A S T Y K A  Z  L W E M  N I K I F O R E M

Wspieraj potencjał rozwojowy
dziecka

Zabawa z maskotką obciążeniową
usprawnia proces integracji

sensorycznej zmysłów dziecka: słuchu,
dotyku, równowagi i czucia
głębokiego (propriocepcji).

Masaż Lwem Nikiforem relaksuje
odcinek lędźwiowy kręgosłupa,

pozwalając na rozluźnienie mięśni i
ich regenerację.

Wszelkie formy masażu stymulują
rozwój psychofizyczny dziecka i
wspomagają budowanie relacji

bliskości z rodzicem.



C Z Y T A J  Ś W I A D O M I E

KOLORUJ FABUŁĘ WŁASNYMI SŁOWAMI
Myśląca Książeczka “Kot Platon i Zagadka Dzielności” napisana jest za pomocą dwóch
rozwojowych dla dziecka form: map myśli oraz książki obrazkowej. Na stronach książeczki obie
metody przeplatają się ze sobą - wspierając pracę prawej i lewej półkuli mózgu - podczas
poznawania przygód Kota Platona i Dzielniaków. Tej książeczki się nie czyta, o niej rozmawia się
z dzieckiem, nie za pomocą słów autora, tylko za pomocą zwrotów czytającego. Tu kryje się super
moc książeczki, która krok po kroku pomaga w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na
bezpieczeństwie i zaufaniu. 

Zadaniem rodzica, pedagoga czy terapeuty jest rozwijanie haseł zapisanych na mapach myśli za
pomocą własnych słów, skrótów czy zwrotów, które są dla dziecka ważne, osobiste i zrozumiałe
w jego życiu codziennym “tu i teraz”. Mały czytelnik z kolei skupia się na - stymulujących prawą
półkulę pod względem kolorystycznym - ilustracjach, które pomagają mu prowadzić dialog na
temat fabuły książki.

Połączenie dwóch światów: wizualnego świata małego czytelnika z delikatnym nakierowaniem na
fabułę za pomocą słów opiekuna, otwiera ogromną przestrzeń możliwości poznania dziecka, siebie i
przede wszystkim spędzenia wartościowego czasu razem. Książeczka jest nienachalnym zaproszeniem
do otwarcia się w uważności na siebie nawzajem.

Rozmawiaj, czytając
Myślące Strony

"Myśląca Książeczka Doroty
Tomaszewskiej w swoim tytule

symbolicznie określa kierunek poszukiwań
metodycznych, by ułatwić proces uczenia
dziecka traktujący o aspektach wartości

moralnych. Nawiązując do teorii
psychologii humanistycznej i

wyodrębniającego się z niej nurtu
pedagogiki postaci (Gestalt), autorka

przedstawia propozycje sytuacji bohatera
- Kota Platona, w których dziecko może
bez lęku rozwijać swoje najlepsze cechy;

za pomocą słowa i obrazu dostarcza
dziecku, a zarazem rodzicowi, rozmaitych

pomysłów, umożliwiających świadomą,
kreatywną, pobudzającą do twórczych

działań wspólną zabawę/pracę."

dr Barbara Kutrowska
Dolnośląska Szkoła Wyższa



JAK CZYTAĆ MYŚLĄCE STRONY ?

Proponuję zacząć od strony z Twoim Dzielniakiem. Możesz położyć dziecku zabawkę na kolanach,
brzuszku lub pozwolić na swobodną zabawę maskotką podczas czasu z książeczką. Maskotka pozwoli
dziecku wyciszyć się, skupić na książce. Namacalna bliskość bohatera książki pozwoli zbudować krok
po kroku uważność na jej treść. Jeżeli pracujesz tylko z książeczką, pozwól dziecku trzymać podczas
czytania ulubioną maskotkę. Pozwól także na wybranie strony, która najbardziej spodoba się małemu
czytelnikowi. 

Przygotuj dziecko na rozmawianie o fabule Myślącej Książeczki. Na początku wybierz dowolną stronę
książeczki lub pozwól dziecku wybrać stronę, która je najbardziej zainteresuje.

C Z Y T A J  Ś W I A D O M I E

Przytaczając hasło mapkowe, ważne jest, aby słowa były dla dziecka zrozumiałe na jego etapie
rozwojowym. Może będą to jakies specjalne - znane tylko dziecku - skróty myślowe lub zdrobnienia?
Wśród mniejszych dzieci mogą to być sylaby lub onomatopeje. Ważne jest to, aby opowiadanie o
hasłach na mapce odbyło się w komfortowym otoczeniu słów, które są dla dziecka przyjazne, łatwe w
odbiorze i interpretacji “tu i teraz”. To zaproszenie do wspólnej rozmowy w bezpiecznym świecie
całkowicie zrozumiałym dla małego czytelnika.

Zaproś dziecko do wspólnego dialogu: przeczytaj w myśli dowolne hasło na mapie myśli i odtwórz je
dziecku za pomocą swoich słów.

Podczas pracy z wybraną stroną daj dziecku czas. Nie pospieszaj niczego. Delikatnie sugeruj to, co się
dzieje w książce, tłumacząc hasła na mapach myśli - niczego nie narzucaj. Pozostaw dziecku przestrzeń
na własną interpretację, spostrzeżenia oraz zastanowienie się. Milczenie i skupienie też jest mile
widziane i czasem bardzo potrzebne, aby zebrać myśli i ubrać je w logiczną wypowiedź. Dlatego też
bardzo ważne jest, aby dać dziecku przestrzeń i czas na zastanowienie się nad fabułą książki. Być może
odbierana ilustracja będzie mówiła małemu czytelnikowi coś zupełnie sprzecznego z mapkowymi
hasłami. Pozwól na to. W tym momencie budujesz relacje uważności i pokazujesz dziecku, że jego
odbiór książeczki jest dla Ciebie ważny. Skup całą swoja uważność na chwili “tu i teraz”, którą razem
przeżywacie.

Uważnie obserwuj reakcje dziecka na swoje słowa, daj mu czas na zapoznanie się z książką bez
pośpiechu. Rozwijaj hasła na mapach myśli w sposób zrozumiały dla dziecka za pomocą zwrotów, które
są proste i atrakcyjne na jego etapie rozwojowym.

Książeczkę można czytać w porządku chronologicznym lub też wyrywkowo - dowolnie wybierając
sobie stronę każdego dnia. Chronologia czytania nie jest tak ważna, ponieważ każda ze stron może
stanowić osobną opowieść o Najdzielniejszej Dzielności. Najważniejszy jest tu czas spędzony razem
oraz wzajemna uważność na siebie nawzajem podczas wspólnych opowieści o przygodach bohaterów
książeczki.

Rozmawiaj z dzieckiem o jednej stronie dziennie według powyższych wskazówek



P O Z N A J  W S Z Y S T K I C H  D Z I E L N I A K Ó W
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