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Uszka
Ugniataj, chwytaj, przenoś maskotkę

Hafty
Dotykaj, masuj opuszkami palców

Skrzydełka
Uciskaj całymi dłońmi, miętoś,
poznawaj faktury

Kolorystyka
Odprężaj wzrok

Sensoryczne wnętrze
Zanurzaj palce, ugniataj

Korpus
Kładź na brzuszku, oddychaj

Kontrastowe materiały
Angażuj wzrok

Pętelki
Przypinaj guziki

Odpinana mufka
Odpinaj, wkładaj ręce,  przeność

maskotkę

Nóżki
Pocieraj, zawiązuj razem,prasuj

palcami

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



Terapeutyczna maskotka obciążeniowa "Sowa Filomena"
Sowa Filomena to Dzielniaczka wspierająca kapitał rozwojowy dziecka : pracuje ze
zmysłem wzroku , uczy świadomego oddechu i relaksacji, ćwiczy motorykę małą,
gimnastykuje nadgarstki oraz wspiera ćwiczenia i terapie stóp 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 gimnastyki nadgarstków, a także wskazówki pozwalające
na satysfakcjonujące przeżycie przygody odnajdywania Najdzielniejszej Dzielności
(Talentu) za pomocą aktywnej rozmowy z “Myślącą Książeczką”.

PAKIET SENSORYCZNO - UWAŻNOŚCIOWY 

SOWA FILOMENA

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 zagościł 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 Sowę Filomenę na
swoim brzuszku i poczuj jej ciężar. Włóż palce obu dłoni w mufkę na plecach Dzielniaczki i rytmicznie
ściśnij palcami wnętrze Sowy. Postaraj się dopasować rytm wtapiania palców w maskotkę do sposobu,
w jaki oddychasz. Uciskaj tak, jak Ci podpowiada intuicja. To Ty najlepiej znasz swój oddech i możesz
dopasować ruchy palców do jego dzisiejszego tempa - nikt inny! Pozwól, aby Sowa surfowała na Twoim
brzuszku naturalnie z takim oddechem, z jakim przychodzisz dzisiaj na matę. 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.

Połóż się w wygodnej pozycji na plecach. Umieść Sowę Filomenę na brzuszku mufką do góry. Włóż palce
obu dłoni w mufkę. Zanurzaj palce we wnętrzu maskotki w rytm oddychania.

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 swoja uważność na Sowę Filomenę. Poczuj, jaka
jest ciężka. Zauważ, jak podnosi się i opada wraz z Twoim oddechem. Palcami naprzemiennie ugniataj
maskotkę razem wdechem i wydechem: prawa ręka - wdech, lewa ręka - wydech i odwrotnie. Zauważ,
jaki jest Twój wdech i wydech razem z maskotką? Jak się czujesz pozwalając Filomenie 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. Filomena jest super towarzyszką i pomaga Ci pracować z oddechem zawsze, gdy tego
potrzebujesz. Zabierz ją ze sobą i połączcie swoje super moce. Połóż Sowę na brzuszku lub - gdy nie
masz możliwości - na kolanach. Schowaj dłonie w mufce i wciskaj je w maskotkę razem z tempem
oddechu. To super moc oddechu, która zawsze jest z Tobą pomoże Ci znaleźć bezpieczne miejsce wraz
z wdechem i wydechem. Nich uważność bedzie z Tobą Najdzielniejszy Dzielniaku.

Schowanymi w mufce palcami obu dłoni, ugniataj wnętrze Sowy Filomeny zgodnie z rytmem
oddychania.



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.

GIMANSTYKA KOREKCYJNA

Połóż maskotkę tyłem do góry pod stopą tak, aby pięta znajdowała się na jej środku. Mufkę połóż blisko
maskotki tak, aby stykała się z palcami stopy. Ćwiczenie polega na zwijaniu za pomocą palców stopy
pelerynki bez odrywania pięty z maskotki.
Ułóż Sowę między stopami. Mufkę umieść z boku prawej stopy. Chwyć palcami stopy mufkę i przenieś
ją na drugi bok maskotki w pobliże lewej stopy. Podnieś mufkę lewą stopą. Przenieś ją na prawy bok
maskotki blisko stopy prawej. Kontynuuj ćwiczenie tak długo, jak tego potrzebujesz.

Odepnij mufkę. Usiądź na krześle lub na macie plecami do ściany. Następnie wykonaj ćwiczenia: 

Usiądź na krześle lub macie z plecami przy ścianie. Łapiąc za guziczki, należy składać mufkę
przykładając nogę do kolejnego guziczka. To ćwiczący decyduje, w jaki sposób składa mufkę.
Przygotuj dwa krzesła, między którymi rozwieś sznurek na wysokości zasięgu stopy dziecka. Usiądź na
macie z plecami podpartymi do ściany. Mufkę rozłóż w zasięgu stopy. Ćwiczenie polega na wieszaniu
mufki na sznurku za pomocą stóp.

Zabawy z wykorzystaniem mufki:

Złap Sowę za mufkę i przewróć ją na drugą stronę. Ćwiczenie powtórz na drugą stopę.
Włóż stopę w mufkę i unieś sowę do góry na kilka oddechów. Ćwiczenie powtórz na drugą stopę.
Przetaczaj Sowę prawą nogą do lewej nogi i odwrotnie. Powtarzaj ćwiczenie tak długo, jak tego
potrzebujesz.

Usiądź na macie. Plecy oprzyj wygodnie o ścianę. Połóż Sowę w zasięgu swojej stopy z przypiętą mufką
na górze. Wykonaj ćwiczenia:



MASAŻ NADGARSTKÓW

Usiądź na macie w siadzie skrzyżnym. Wyprostuj kręgosłup. Wyobraź sobie, że niewidzialna nitka
ciągnie Twoją głowę i plecy do góry. Ręce połóż luźno na kolanach. Zamknij oczy. Wykonaj kilka
głębokich oddechów. Weź wdech nosem tak, jakbyś wąchał zapach ulubionego kwiatka. Biorąc
wydech, pamiętaj o magicznej głosce „hyyy”. Skieruj swoją uważność na oddech taki, jaki dzisiaj jest. Nie
oceniaj go, ani nie próbuj zmienić. Zaprzyjaźnij się ze swoim wdechem i wydechem.

Usiądź wygodnie na macie. Wykonaj kilka głębokich wdechów i wydechów zgodnie z instrukcjami
oddechowymi w broszurze.

Wyobraź sobie, że przed Tobą ktoś wylewa z garnuszka złoty, gęsty miód. Aby zobaczyć, co kryje się za
miodem, powoli i dokładnie odgarniaj go na boki. Możesz to zrobić wykonując kółka za pomocą swoich
dłoni i kierując kolisty ruch na zewnątrz. Pamiętaj - miód jest gęsty - odgarniaj go powoli i dokładnie.
Skieruj uważność na koliste ruchy swoich dłoni. Zamknij oczy. Eksperymentuj z ruchami Twoich dłoni.
Poznawaj je z każdym wdechem i wydechem. Pozostań w ćwiczeniu przez kilka oddechów. Następnie
postaraj się zgarnąć miód z powrotem do garnuszka.Zamknij oczy i skieruj uważność do swoich rąk.
Pozostań w ćwiczeniu przez kilka wdechów i wydechów.

Powoli wykonuj kółka za pomocą swoich dłoni i nadgarstków kręcąc nimi do zewnątrz przez kilka
oddechów. Następnie kręć kółka dłońmi wykonując ruchy do wewnątrz.

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

Przyciskając nadgarstek do Sowy pamiętaj o prawidłowym oddechu. Wdychaj powietrze nosem, jakbyś
wąchał zapach ulubionego kwiatka. Rozluźniając nadgarstek, wydychaj powietrze za pomocą głoski
„hyyy”. Pozostań w ćwiczeniu tak długo, jak tego potrzebujesz. Powtórz ćwiczenie na drugiej ręce.

Odepnij mufkę od Filomeny. Połóż Sowę przed sobą na macie tyłem na wierzch. Przejdź do klęku
podpartego: rozstaw ręce na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Podłóż plecy Sowy pod
jedną dłoń. Przy wdechu przyciśnij sowę do maty za pomocą nadgarstka. Przy wydechu rozluźnij
nadgarstek. To samo Ćwiczenie wykonaj na drugiej ręce.

Wykonując ćwiczenie, pozostań w klęku podpartym. Przyciśnij sowę za pomocą nadgarstka do maty i
zacznij wykonywać koliste ruchy całym ciałem. Postaraj się przenieś cały ciężar ruchu na nadgarstek, to
on kieruje zataczanymi przez Twoje ciało kołami. Rytmicznie wdychaj i wydychaj powietrze. Zamknij
oczy. Pozostań w ćwiczeniu przez kilka oddechów. Następnie w ten sam sposób wykonaj ćwiczenie na
drugiej ręce.

Przyciśnij nadgarstek jednej ręki do Filomeny. Wykonuj koliste ruchy całym ciałem, nie odgrywając
nadgarstka od Sowy. Przenieś ciężar ciała na nadgarstek. Poruszaj się intuicyjnie całym ciałem tak, jak Ci
wygodnie. Zamknij oczy. Pozostań w ćwiczeniu przez kilka oddechów. Powtórz ćwiczenia na drugiej
ręce.

Wykonaj ćwiczenie w klęku podpartym. Przyciskając nadgarstkiem Sowę do maty, przekręcaj
nadgarstek w prawo przy wdechu i w lewo przy wydechu lub odwrotnie – tak, jak Ci dzisiaj wygodnie.
Pozwól, aby całe Twoje ciało poruszało się razem z dłonią. Zamknij oczy. Pozostań w ćwiczeniu tak
długo, jak tego potrzebujesz. 

Przyciśnij nadgarstek jednej ręki do Sowy Filomeny. Dociskając maskotkę do maty, wykonuj ruchy
wahadłowe w prawo i lewo. Pamiętaj – nie odrywaj nadgarstka od maskotki. Zamknij oczy. Pozostań w
ćwiczeniu przez kilka głębokich oddechów.



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

Uważnie przyciskaj sowę za pomocą grzbietu dłoni.Podczas przechylania się do przodu, weź głęboki
wdech nosem i postaraj się przenieść ciężar ruchu na grzbiet dłoni. Przy wydechu pamiętaj o głosce
„hyyy”. Zamknij oczy. Wykonuj ćwiczenie tak długo, aż poczujesz przyjemne rozluźnienie. Powtórz
ćwiczenie na drugiej ręce.

Pozostań w klęku podpartym. Sowę Filomenę z odpiętą mufką ustaw plecami do góry pod grzbietem
jednej dłoni. Przyciśnij Sowę Filomenę do maty tak ustawioną dłonią. Pochyl się delikatnie do przodu -
nie odrywając dłoni od Sowy na wdechu. Następnie na wydechu wróć z powrotem do pozycji
początkowej. Zamknij oczy. Wykonaj ćwiczenie przez kilka oddechów. Następnie powtórz je na drugiej
dłoni.

Rozluźniając nadgarstki, wyobraź sobie, że wymiatasz rękami z koszulki pyłki kurzu. Baw się ruchem. 
 Zamknij oczy i spleć palce dłoni ze sobą. Z uważnością przechylaj złączone dłonie w prawą i lewą
stronę. Spróbuj dopasować ruch splecionych dłoni do rytmu Twojego wdechu oraz wydechu. Następnie
połóż Filomenę na jednym z kolan tak, aby plecy maskotki były na górze. Po kolei - zaczynając od
kciuka - przyciskaj z wdechem każdym palcem z osobna maskotkę do kolana tak, jakbyś chciał ją do
kolana przykleić. Następnie podczas wydechu rozluźnij rękę.  W ten sam sposób ćwicz palce drugiej
ręki.

Usiądź w siadzie skrzyżnym. Rozluźnij ręce. Złącz dłonie razem i wykonaj ruch wahadłowy w prawo i
lewo tak złączonymi dłońmi. Następnie połóż Sowę Filomenę na jednym z kolan i zatop w niej palce.
Wykonuj intuicyjne ruchy palcami, chwytaj umieszczony we wnętrzu maskotki granulat. Teraz powoli,
zaczynając od kciuka przyciskaj po kolei każdym palcem maskotkę do kolana, z wydechem rozluźniając
rękę.

Gdy wygodnie położysz maskotkę na prawym kolanie, włóż prawą rękę w pelerynkę grzbietem dłoni do
góry. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech nosem i delikatnie podnieś maskotkę z kolana do góry. Przy
wydechu – powtarzając głoskę „hyyy”- powoli i uważnie opuszczaj maskotkę na kolano. Skieruj
uważność do swojej dłoni. Poczuj ciężar podnoszonej maskotki. Staraj się, aby podnosić i opuszczać
maskotkę zgodnie z rytmem swojego wdechu i wydechu. Ćwicz tak długo, jak potrzebujesz. Następnie
wykonaj ćwiczenie na drugą rękę.

Przypnij mufkę do Sowy. Pozostań w siadzie skrzyżnym. Połóż Sowę na prawym kolanie mufką do góry.
Włóż prawą dłoń pomiędzy pelerynkę a plecy Filomeny. Zamknij oczy i na wdechu podnieś za pomocą
wyprostowanej ręki Sowę do góry, następnie przy wydechu odłóż Filomenę na kolano. Wykonuj
ćwiczenie przez kilka oddechów. Następnie ćwicz podnoszenie Filomeny w ten sam sposób na lewym
kolanie, lewą ręką.

Siedząc wygodnie, skieruj uważność na swoje ręce. Ułóż je swobodnie na kolanach. Zamknij oczy.
Poeksperymentuj chwilę. Sprawdź, jak się czują twoje palce i nadgarstki. Pozostań w pozycji przez kilka
oddechów. Powtórz ćwiczenie na drugą rękę. Podziękuj sobie za czas dla siebie i swojego ciała.
Uważność na to, że jesteś tu podczas ćwiczenia ze swoim oddechem to najpiękniejszy prezent, jaki
możesz dać sobie i swojemu ciału każdego dnia. Niech uważność będzie z Tobą Najdzielniejszy
Dzielniaku!

Na koniec usiądź wygodnie, złącz podeszwy stóp i puść luźno nogi. Zamknij oczy. Ułóż ręce na kolanach.
Poruszaj palcami, dłońmi tak, jak Ci wygodnie. Pozostań w pozycji przez kilka wdechów i wydechów. 



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

"Z kotem Platonem ruszamy w żywiołową
i malowniczą podróż, aby rozpoznać
Dzielniaka. Podobnie w przypadku

dialogów filozofa Platona, przysłuchujemy
się cudzym rozmowom, by równocześnie

prowadzić je z samą/samym sobą: Czy
jestem dzielny/dzielna? Jaka jest moja

dzielność?
Dzieci filozofują, nawet jeśli nie czytają
mądrych książek. "Kot Platon i Zagadka
Dzielności" to cenna propozycja przede

wszystkim dla towarzyszących dzieciom
dorosłych - pomoże im nie przeoczyć

dziecięcego filozofowania i czerpać radość
ze wspólnego skłębiania (dzięki licznym

nitkom) myśli."
 

dr Katarzyna Kuczyńska
dydaktyk filozofii i etyki



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 i 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

w w w . k o t p l a t o n . p l


