
Moduł szkoleniowy : 

Jak zadbać o siebie i 

swoje potrzeby. 



Mamy i ogólnie rodzice pełnią centralną rolę w życiu swojego 

dziecka. Są fundamentem. Stoją przed ogromem przeróżnych 

wyzwań, najbardziej wtedy, gdy dzieci mają szczególne 

potrzeby i stoją przed nimi różnego rodzaju wyzwania. 

Często wymagamy od siebie zbyt wiele, zbyt mocno się 

obciążamy. Nie dajemy sobie przestrzeni i nie bardzo 

dopuszczamy myśl, że bajkowe macierzyństwo nie istnieje. 

Martwimy się o nasze dzieci, biegamy od lekarza do lekarza, od 

terapeuty do terapeuty, za każdym razem musimy pokonywać 

zmęczenie i podejmować trudne decyzje. 



Bardzo często brakuje nam przestrzeni dla siebie, pojawia 

się frustracja potrzeb, smutki, kryzys, przewlekłe zmęczenie, 

rozczarowania, brak snu, poczucie bezsensu i zamknięcia w 

kołowrotku. Dlatego bardzo ważne jest to, aby czasem się 

zatrzymać, zrobić coś tylko dla siebie, podarować sobie czas 

i odrobinę przestrzeni. Jest to bardzo trudne ale możliwe, 

aby otulić się ciepłem i miłością. Postaramy się przybliżyć 

Wam metody i sposoby na to, aby się sobą zaopiekować i 

dać sobie czas. 



Najpierw zobacz jak negatywnie wpływa na 

Twój organizm stres i przewlekłe zmęczenie. 

Co dzieje się z Twoim ciałem, umysłem gdy się 

stresujesz, żyjesz w biegu i zapominasz o 

sobie. 













Blog na który warto zajrzeć, aby poczytać 

o stresie, emocjach, wyzwaniach, 

wymagającym rodzicielstwie :

https://emocje.pro/rodzice-dziecka-z-

niepelnosprawnoscia-emocje-stres-finanse/

https://emocje.pro/rodzice-dziecka-z-niepelnosprawnoscia-emocje-stres-finanse/


Istnieje kilka możliwości, sposobów, 

wypracowania pozytywnych nawyków aby o 

siebie zadbać. Nie zawsze wszystko nam pasuje, 

nie zawsze chcemy wszystkiego spróbować, nie 

na wszystko mamy czas ale możliwości jest tak 

wiele, że na pewno każda z nas coś dla siebie 

znajdzie, co pozwoli w pełni i w krótkim czasie 

zadbać o siebie. 





Bardzo ważny w 

zadbaniu o siebie jest 

świadomy oddech. 

Gdy się denerwujesz 

oddychaj, głęboko, 

spokojnie, stabilnie, 

oddychaj łapiąc 

świeże powietrze. 

Spokojne oddychanie 

dotlenia i redukuje 

stres. 



Problematyka rodziców wychowujących dzieci ze specjalnymi 

potrzebami jest zagadnieniem istotnym z uwagi na specyfikę 

wpływu emocjonalnego rodzica (szczególnie kondycji w jakiej 

rodzic się znajduje) na osobę dziecka oraz na sposób 

funkcjonowania całej rodziny.

Przeciążenie rodziców długotrwałą opieką nad dzieckiem, któremu 

towarzyszy nieustanny stres oraz brak odpowiedniego wsparcia dla 

rodziny, może prowadzić w konsekwencji do pojawienia się 

zespołu wypalenie się sił – burn-out syndrome. Wyraża się on 

głównie w postaci utraty sił psychicznych i fizycznych. Brak 

zadbania o siebie może doprowadzić nawet do stanów 

depresyjnych, pogorszenia się własnego stanu zdrowia.



TRUDNE ASPEKTY 

RODZICIELSTWA 

Zachęcam również do 

przeczytania publikacji, ma 

bardzo dużo wartościowych 

treści :

file:///C:/Users/Margo/Downloads/DK_18_2_5.pdf

https://rampa.net.pl/niepelnosprawnosc-dziecka-jak-

sobie-z-nia-radzic/

file:///C:/Users/Margo/Downloads/DK_18_2_5.pdf
https://rampa.net.pl/niepelnosprawnosc-dziecka-jak-sobie-z-nia-radzic/


Na kolejnych slajdach pokażemy Ci 

jak małymi krokami zadbać o siebie i 

przedstawimy listę możliwości. Kieruj 

się w wyborze serem i możliwościami. 



1.Usiądź i zastanów się co wpływa na twoje myśli. Świetnym rozwiązaniem może 

okazać się zapisanie wszystkich problemów na kartce. Zapisanie sobie za i przeciw 

danym rozwiązaniom jest świetnym pomysłem.

2. Posłuchaj muzyki. Czyli muzykoterapia - To ona pozytywnie wpływa na nasz 

układ cały układ nerwowy. Włączenie swojej ulubionej piosenki może przynieść Ci 

ukojenie.

3.Bądź aktywna! Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na cały nasz organizm. 

Wiadomo to nie od dziś. Również ma zbawienny wpływ na radzenie sobie ze 

stresem, przewlekłym napięciem mięśni, stanami smutku.

4. Skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą jest w stanie zmienić nasze 

nastawienie i podnieść nas na duchu. Nie bój się prosić o pomoc. 

5. Śpij! Brzmi dziwnie, ale jednak działa. Sen jest jedną z najbardziej potrzebnych 

rzeczy w naszym życiu i nie możemy tego zaniedbywać! Potrzebujesz około 7-8 

godzin snu. Jeśli nie dasz rady spać, zadbaj chociaż o higienę snu. 



6. Zmień to, co Ci nie odpowiada. Często przyzwyczajamy się do 

jakiś sytuacji w życiu i nie chcemy zmian, które mogłyby nam wyjść 

na lepsze. Nie bójmy się próbować nowych rzeczy. Nie bójmy się 

zmian.

7. Zrób coś co Cię uszczęśliwia. Idź na kawę/herbatę, do kina, na 

zakupy, poczytaj. Daj się porwać chwili. Czasami takie proste i 

banalne rzeczy, o których zapominamy na co dzień, są w stanie 

diametralnie poprawić humor, sprawić, że przestaniemy się 

zamartwiać i przejmować mało istotnymi sprawami. Zadbają o nas w 

chwili przeciążenia. 

8. Pij dużo wody oraz odpowiednio się odżywiaj. Nawodnienie ma 

ogromne znaczenie. 

9. Uśmiechaj się. Okazuje się, że każdy rodzaj uśmiechu pozytywnie 

wpływa na organizm.



10. Kontakt z naturą – staraj się jak najczęściej wychodzić na świeże powietrze, spaceruj, 

podziwiaj przyrodę, oddychaj, przytul się do drzewa, układaj obrazki z chmur i cały czas 

oddychaj i jeszcze raz oddychaj. 

11. Mindfullness – poczytaj o technikach relaksacyjnych, treningach uważności, 

oddychania i wybierz coś, co najbardziej do Ciebie pasuje. 

12. Arteterapia – maluj, rysuj, używaj barw i kolorów, koloruj kolorowanki, oddaj się sztuce 

tworzenia 

13. Nagradzaj siebie – nie tylko za to co duże ale też za to co małe i maleńkie, życie 

tworzą te drobiazgi. Nie zapominaj, że Tobie nagroda też się należy i możesz wybrać ją 

sobie sama. 

14. Akceptacja – zaakceptuj i pokochaj siebie taką jaką jesteś, ze wszystkim co masz, ze 

wszystkim co się w Tobie i dookoła Ciebie dzieje. Akceptacja daje poczucie zadbania o 

siebie od środka.  



Szpital krakowski przygotował bardzo 

fajną i kolorową prezentację o radzeniu 

sobie w trudnych sytuacjach, poczytaj ☺

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/fileadmin/media/marketing/1stres%20.pdf?fbclid=IwAR2G

GOlZGhbxy8Fkm0uRypZDwf1n0zxAYJAvXsm5VIJY-EP2eMGu2YpROAk

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/fileadmin/media/marketing/1stres%20.pdf?fbclid=IwAR2GGOlZGhbxy8Fkm0uRypZDwf1n0zxAYJAvXsm5VIJY-EP2eMGu2YpROAk


Utrzymaniu homeostazy organizmu służy prawidłowo zbilansowana 

dieta, regularny sen oraz codzienna dawka aktywności fizycznej 

(najlepiej na świeżym powietrzu). Aby zapobiegać negatywnym 

skutkom zmęczenia, trzeba także przeznaczać odpowiednią ilość czasu 

na odpoczynek i zaopiekowanie się sobą

Bibliografia:  I. Heszen, Psychologia stresu, Warszawa 2013.2. S. 

Brockert, 

Pokonać stres, tł. E. Michałowska, Warszawa 



Ćwiczenie 1 : 

W sytuacjach zmęczenia bardzo pomocne są ćwiczenia rozluźniające 

i głębokie, świadome oddychanie. Połóżmy się wygodnie w ciepłym 

pokoju i w luźnym ubraniu. Zacznijmy na przemian rozluźniać 

i napinać mięśnie stóp, a potem po kolei wszystkie grupy mięśni: 

łydek, ud, pośladków, brzucha, ramion, twarzy i głowy. Ćwiczenie 

trwa 15 minut. Najlepiej wykonać je wieczorem, przed snem.

Powoli wciągamy powietrze, wstrzymujemy oddech i wydychamy 

powietrze. Wydech trwa dłużej niż wdech.



Domowe sposoby

✔Aromaterapia. Po wywietrzeniu pokoju zapalmy kominek 

aromaterapeutyczny z dodatkiem olejku o ulubionym zapachu. Może to 

być drzewo sandałowe, cydr, lawenda czy wanilia.

✔Muzyka. Wieczorem starajmy się wyciszyć, włączając spokojną 

muzykę, najlepiej bez słów. Zainwestujmy np. w płytę z muzyką 

relaksacyjną. Słuchajmy jej jednak, kiedy skończymy wszystkie 

zajęcia.

✔ Kąpiel. Przed snem przygotujmy sobie ciepłą kąpiel z dodatkiem 

piany i antystresowych olejków, np. lawendowego. Kilka świeczek 

doda atmosferze bardziej relaksującego charakteru.



Na koniec proponuję Ci ćwiczenie, 

które pomoże Ci poznać siebie. 



Na środku kartki narysuj 

drzewo. 

Pobaw się rysowaniem, 

nadaj mu kolorów, nadaj 

kształt gałęziom i liściom, 

narysuj drzewo, które 

rośnie gdzieś w jakimś 

pięknym krajobrazie i 

koniecznie niech Twoje 

drzewo ma korzenie. 



Ćwiczenie nr 1 z drzewem to test czyli Co ocenia test drzewa Karla 

Kocha

Test drzewa, podobnie jak każde ćwiczenie, które wymaga od nas 

stworzenia rysunku, wybrania kolorów, stworzenia postaci z niczego 

poprzez planowanie jej na pustej stronie, dostarcza wskazówek na temat 

naszej osobowości. W ten sposób określa też stan emocjonalny.

Mierzy również stabilność osoby, obecność lub brak wewnętrznych 

konfliktów, ich wrażliwość i delikatność.

Z drugiej strony pewne nauki psychologiczne, takie jak psychoanaliza, 

wskazują, że test ten ujawnia również strukturę psychiki lub treść naszej 

nieświadomości.

Najpierw narysuj DRZEWO a później przejdź do kolejnych slajdów ☺

https://krokdozdrowia.com/silna-osobowosc-poznaj-7-cech/


Zobacz co oznacza narysowanie przez Ciebie drzewo : 

Ziemia

Rysunek, na którym nie ma linii horyzontu lub korzeni może wskazywać na brak stabilności 

emocjonalnej i osobistej pacjenta.

Korzenie niewspółmierne i w kształcie promieni mogą być także wskaźnikiem problemów, 

emocjonalnego ograniczania się, złości i wykorzeniania.

Pień

Bardzo cienki pień: łączy się z bardzo wrażliwymi i delikatnymi osobami lub, z drugiej strony, 

może oznaczać obecność zewnętrznych napięć lub wymagań, które zakłócają spokój i dobre 

samopoczucie pacjenta.

Bardzo szeroki pień: ludzie impulsywni, o dużej emocjonalności i małej zdolności 

samokontroli.

Pień o normalnych proporcjach oznacza wewnętrzną równowagę.

Pień narysowany prostymi liniami: nienaganne zachowanie, o dobrej zdolności abstrakcji.

Pień narysowany falistymi lub wygiętymi liniami: osoba towarzyska, sympatyczna i nie 

mająca problemów w obecności innych.

Pień z zagłębieniami, ćwiekami, wystającymi końcami: obecność lęków, urazów, 

ukrytych emocji.

https://pieknoumyslu.com/emocje-najlepsze-cwiczenia/


Korona drzew odzwierciedla interakcję ze środowiskiem fizycznym i 

zewnętrznym, podczas gdy korzenie i pień są bardziej związane ze światem 

wewnętrznym i emocjonalnym. Gałęzie reprezentują inny poziom psychiczny.

Mała korona: Mogą oznaczać niedojrzałość, związek ze światem dzieci.

Duża korona: może oznaczać, że osoba, która stworzyła rysunek ma wielką 

fantazję, entuzjazm lub nawet, że może mieć pewne cechy związane z narcyzmem.

Drzewo bez korony: może oznaczać, że osoba, która wykonała rysunek, cierpi na 

brak rozwoju, możliwe występowanie problemów poznawczych.

Korona w kształcie spirali: osoba komunikatywna, z dobrym gustem, delikatna.

Korona w kształcie promieni lub linii prostych: osoba uparta, impulsywna, pełna 

złości i negatywnych uczuć.

Korona z liśćmi: osoba energiczna.

Korona z owocami: osoba z marzenia i celami, które chce osiągnąć.

https://pieknoumyslu.com/rozwoj-poprzez-bol/


Ćwiczenie numer 2 

W pniu drzewa umieść odpowiedź na pytanie : 

co najbardziej mnie męczy, z czym sobie nie radzę?

Na gałęziach rozpisz co powoduje w Tobie ta sytuacja, do czego doprowadza, 

jakie są jej konsekwencje, jak się z tym czujesz?

Na listkach umieść rozwiązania : co możesz z tym zrobić, jak możesz temu 

zapobiegać, jak możesz sobie z tym poradzić, gdzie możesz szukać pomocy, 

czego potrzebujesz aby sobie z tym poradzić?

Korzenie : zastanów się z czego tak naprawdę bierze się ten stan/problem, czy 

to faktycznie jest to co w pniu drzewa, jakie przekonania w sobie zakorzeniasz, 

czy ten pień nie przykrywa jakiś korzeni.  



POWODZENIA ☺ ☺ ☺


