
SELF-CARE

 How do you take care of yourself? 
 When was the last time you did something for yourself? What was it? 
 What gives you pleasure? Why? 
 What makes it difficult for you to relax? 
 How do you react when you are: sleepy / angry / bored? 
 Do you ever sit down and just do nothing?
 Is boredom ever good? 
 Do you share household chores equally with members of your family? 
 Which three activities from the grid above would you choose to spend the
whole day with your partner / with your best friend? 
  What calms you down? 
 What do you think of the idea of self-care bingo?
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12. What activities would you put on such a bingo? Complete the grid below.
13. What is good for you but you often forget to do? 
14. How much time do you have for yourself every week?
15. Look at the photos on your phone / think about last four weeks. List at least 3
positive things that happened to you / three positive things / events / people you
are grateful for. 
16. What would your perfect morning look like?
17. What would your perfect evening look like? 
18. What should you avoid in everyday life? 
19. How do you deal with stress / anxiety / tension in your everyday life? 
20. What priorities do you have in life? What do you do to stick to them?
21. If your day had two more hours, how would you spend them?
22. What do people you know do for themselves?
23. What do you think when you look at yourself in the mirror? 
24. What do you think about yourself? Are you rather positive or negative about
yourself? 
25. What emotions did you experience today? Can you name them?
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DBANIE O SIEBIE

 Jak dbasz o siebie? 
 Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś dla siebie? Co to było?
 Co sprawia Ci przyjemność? Dlaczego? 
 Co utrudnia Ci relaksowanie się i odpoczynek? 
 Jak reagujesz, kiedy jesteś: senny / zły / znudzony? 
 Czy kiedykolwiek zdarza Ci się usiąść i po prostu nic nie robić?
 Czy nuda może być dobra? 
 Czy dzielisz się równo obowiązkami domowymi z innymi członkami rodziny?
 Które trzy czynności z zestawu zdjęć powyżej wybrał(a)byś na cały wspólny
dzień z Twoim partnerem/partnerką / przyjacielem/przyjaciółką? 
  Co Cię uspokaja? 
 Co myślisz o idei bingo dotyczącego dbania o siebie?
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12. Jakie czynności umieścił(a)byś na takim bingo? Uzupełnij planszę do bingo
poniżej.
13. Co jest dla Ciebie dobre, ale często o tym zapominasz? 
14. Ile czasu masz dla siebie każdego tygodnia?
15. Spójrz na zdjęcia na swoim telefonie / pomyśl o ostatnich 4 tygodniach. Wypisz
minimum 3 pozytywne rzeczy, które Ci się przydarzyły / 3 pozytywne rzeczy /
wydarzenia / ludzi, za które jesteś wdzięczny/a. 
16. Jak wyglądałby Twój idealny poranek?
17. Jak wyglądałby Twój idealny wieczór? 
18. Czego powinieneś unikać w codziennym życiu? 
19. Jak radzisz sobie ze stresem / niepokojem / napięciem w codziennym życiu?
20. Jakie masz priorytety w życiu? Co robisz, żeby się ich trzymać?
21. Gdyby Twój dzień był 2 godziny dłuższy, to jak spędził(a)byś ten czas?
22. Co Twoi przyjaciele i znajomi robią dla samych siebie?
23. Co myślisz, kiedy patrzysz na siebie w lustrze? 
24. Co myślisz o sobie? Masz o sobie raczej pozytywne czy raczej negatywne
zdanie? 
25. Jakich emocji dzisiaj doświadczyłeś / doświadczyłaś? Czy potrafisz je nazwać?

DBANIE O SIEBIE

Odzyskaj sw�j czas! by Katarzyna Sochacka & Katarzyna Wiącek

https://www.facebook.com/groups/odzyskajswojczas

