
Przewodnik Jak czytać
“Małego Kangurka”

Historia, którą oddajemy w twoje ręce została
napisana we współpracy z psychologami i
specjalistami ds. edukacji specjalnej. Bajki takie jak
ta, nazywane są bajkami terapeutycznymi. 
Mają one konkretne cele:

pomóc dzieciom przeprocesować trudne
doświadczenie,
przypomnieć dzieciom, że są zmyślne i mają
kontrolę nad swoim życiem, i że jest nadzieja –
nadzieja, że pewnego dnia życie stanie się
znośne, a nawet przyjemne.

Historia może spełnić swój cel tylko z twoją pomocą,
ponieważ jesteś jednym z najbliższych i
najważniejszych dorosłych dla dzieci w trudnej
sytuacji. Przeczytaj zalecenia i porady przed
przeczytaniem historii swojemu dziecku lub dziecku,
którym się opiekujesz.

Drogi rodzicu lub opiekunie,

Przeczytaj historię w bezpiecznym
miejscu
Ta historia jest przeznaczona dla dzieci, które,
przynajmniej tymczasowo, znajdują się w
bezpiecznym miejscu. Jeśli nadal jesteś w drodze lub
nie ma miejsca, które możesz teraz uznać za swoją
bezpieczną przystań, zostaw tę historię na później.
Dziecko nie jest w stanie przetworzyć przeszłych
doświadczeń, podczas gdy nadal znajduje się w
trudnej sytuacji. Jeśli nie masz jeszcze swojej
bezpiecznej przystani, przeczytanie tej historii może
być wyczerpujące, a nawet niepokojące. Możesz ją
przeczytać już po rozpakowaniu toreb i po
kilkudniowym odpoczynku.

Emocje podczas czytania
Ta historia jest dla dzieci, ale może łatwo sprawić, że
równiez w tobie pojawią się emocje. Nie
powinnaś/powinieneś walczyć z tymi uczuciami. Jeśli
nie wiesz, jak rozmawiać o emocjach ze swoim
dzieckiem, możesz spróbować użyć języka poniższej
historii. Spokojnie nazwij uczucia wywołane przez
czytanie i poznaj je. Staraj się ich nie osądzać. Żadne
uczucie nie jest poprawne lub niepoprawne.
Zapamiętaj słowa słońca z tej historii: "W porządku
jest być przestraszonym, złym, a nawet smutnym.
Czasami może być bardzo ciężko. Ale nie jesteś sam".
Pozwól dziecku doświadczyć tych uczuć. Nie
powinnaś/powinieneś próbować ich regulować ani
w żaden sposób nimi kierować.

Reakcje na historię

Czytaj do końca
Historia jest tak zaprojektowana, aby
zakończenie przyniosło nadzieję i zamknięcie
po trudnych chwilach. Dlatego ważne jest, aby
nie przestać czytać w połowie. Należy czytać ją
do końca, aby napięcie, które może wzrosnąć w
twoim dziecku, mogło na końcu zostać
uwolnione.

Zaufaj sobie
To Ty znasz swoje dzieci najlepiej. Jesteś
najbliżej nich. Przeżyły dzięki tobie.
Byłaś/Byłeś u ich boku i
doprowadziłaś/doprowadziłeś je w bezpieczne
miejsce. Zaufaj swojemu instynktowi. Jeśli
czujesz, że potrzebują przytulenia, przytul je.
Jeśli chcą płakać, bądź przy nich. A jeśli są
nieposłusze, nie pouczaj ich bardziej niż
zwykle. Wspólne czytanie i doświadczanie
wzajemnej bliskości i wsparcia są istotnymi
częściami terapeutycznej historii.

Działania
ugruntowujące
Emocje, obrazy i ciężkie myśli mogą narastać
podczas czytania historii, ale także w każdym
innym momencie.
  
Dlatego wprowadzamy technikę ugruntowania,
którą można zastosować dla siebie, dla dzieci
lub wspólnie. Jest wymyślona tak aby złagodzić
stres i służyć uspokojeniu. Jednak to tylko
propozycja dla twoich dzieci, nie zmuszaj ich
jeśli nie będą zainteresowane. Ważne jest, aby
dzieci zrozumiały, że chcesz pomóc. Mogą
uczyć się tych technik stopniowo i używać ich
samodzielnie, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Pierwsza pomoc dzieciom
przytłoczonym emocjami
Sytuacja, której doświadczyliście, może
spowodować, że Twoje dziecko doświadczy
objawów zespołu ostrego stresu. Stres może być
wywołany nagłym hałasem, lotem, zapachem
lub w zasadzie czymkolwiek. Widzisz, że dziecko
wydaje się "utknąć", "zamyka się" i w ogóle Ci
nie odpowiada. Jest przytłoczone stresem, więc
jego umysł nie jest "tu i teraz", ale "wtedy i
tam". 

W takich sytuacjach możesz spróbować
wyprowadzić swoje dziecko z tego stanu.
Idealnie byłoby zaangażować inny kanał
sensoryczny, inne zmysły niż te, które są
aktualnie obciążone. 

Najczęściej u dzieci stosuje się aktywności
ruchowe. Możesz rzucić dziecku wyzwanie
biegowe, skoki, by otrząsnęło się z napięcia.
Możesz także zaangażować dotyk i smak. Jeśli
Twoje dziecko nie reaguje, spróbuj:

Każdy reaguje na historię inaczej – niektórzy czują
się zainspirowani do rysowania. Ilustracje są
czarno-białe, więc historyjka może funkcjonować
jako kolorowanka. Jeśli dziecko zdecyduje się
pozostawić strony bez kolorów – to niech tak
będzie, to jest zupełnie w porządku. Niektóre
dzieci będą chciały czytać tę historię w kółko i będą
miały mnóstwo pytań. Inne będą jej słuchać w ciszy.
Wszystko to jest w porządku. Ten przewodnik
zawiera przydatne techniki, których możesz użyć,
jeśli Ty lub Twoje dziecko zostaniecie przytłoczeni
emocjami.

dać mu kawałek czekolady, cukierka,
pomarańczę lub cytrynę,
dotknąć je,
rzucać z nim piłką (prowokowanie
automatycznego odruchu, rzut - złapanie).



Stań stopami mocno na ziemi. Skup się na tym, aby
poczuć, że naprawdę stoisz mocno. Teraz rozejrzyj
się wokół siebie i znajdź dziesięć przedmiotów tego
samego koloru. Następnie zrób głęboki wdech i
wydech. Teraz znajdź dziesięć przedmiotów z tego
samego materiału. Następnie zrób głęboki wdech i
wydech.

W pracy z dziećmi:

Drżenie

""Mały kangurek i szczeniaczek z naszej opowieści
otrząsnęli się z trosk. Możesz spróbować ze mną
zobaczyć, jak potrząsanie wpływa na twoje ciało".
 Spróbuj otrząsnąć się jak pies. Pies zaczyna
potrząsać głową i stopniowo angażuje kark,
ręce, tułów, brzuch, pośladki, uda i resztę nóg.
Spróbuj potrząsać całym ciałem. Po
zakończeniu spróbuj skupić się na swoim ciele. 

Czy nadal czujesz jakieś napięcie? Jeśli tak, to
mocniej potrząśnij tym miejscem. Stopniowo
zmieniaj intensywność potrząsania, tak aby
czuć się dobrze w danej chwili. Niektórzy
ludzie lubią potrząsać mocno, inni bardzo
delikatnie. 

Mimo że czas trwania tej czynności nie jest
ograniczony, dobrze jest utrzymać ją przez co
najmniej 2-3 minuty lub do momentu, gdy
pojawi się przyjemne uczucie.

Trzy techniki ugruntowujące służące
do regulacji emocji
Jak zaoferować dziecku aktywność:

"Widzę, że ............ (opisać konkretne objawy). Znam
kilka sposobów, które mogą ci pomóc. Spróbujmy ich
razem. Wykonamy trzy czynności i na koniec sprawdzimy,
jak się czujesz. Możesz siedzieć lub stać podczas tych zajęć".

Przykłady objawów: Widzę, że masz problemy z
oddychaniem, że zbladłeś, że nie zwracasz uwagi na
to, co mówię, że się trzęsiesz, że coś cię przestraszyło
i tak dalej. 

1.Dotyk motyla
Skrzyżuj ramiona, aby prawa ręka dotknęła lewego
ramienia, a lewa ręka dotknęła prawego ramienia.
Naprzemienne stukaj prawą i lewą ręką w ramiona.
Wybierz wygodną prędkość i intensywność. Oddychaj
spokojnie. Jeden cykl powinien mieć około 20-30
stuknięć. Następnie weź głęboki oddech i powtórz
wszystko jeszcze raz. Zakończ głębokim wdechem i
wydechem.

2. Ugruntowanie podstawowe

3.Uspokajanie się

Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na
brzuchu. Zwróć uwagę na to, jak oddychasz.
Podczas wdechu wyobraź sobie, że powietrze
wpływa do Twojego ciała, wypełnia płuca i
rozszerza je aż do ich wypełnienia. Podczas
wydechu wyobraź sobie, że płuca rozluźniają się, a
ogrzane powietrze powoli opuszcza Twoje ciało.
Powtórz.

4. Zakończenie

Teraz popatrz na mnie i pokaż mi rękami, jak duży
jest dyskomfort, który odczuwasz. Jeśli chcesz,
możesz powtórzyć wszystkie czynności.

Jak zaproponować dziecku aktywność:

możesz zmieniać zadania podczas powtarzania.
Znajdź dziesięć przedmiotów innego koloru,
niebieskich, wykonanych z papieru, drewna itd.

czasami trzeba improwizować. Jeśli w
pomieszczeniu jest mniejsza liczba
przedmiotów, spróbuj znaleźć pięć niebieskich
i pięć białych.

dostosuj liczbę przedmiotów do umiejętności
dziecka.

zamiast liczyć w głowie, dziecko wymienia
przedmioty na głos, a ty pokazujesz mu na
palcach, ile ich wymieniło.
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Na zakończenie
Wierzymy, że ten przewodnik pomoże Ci
zrealizować cel opowieści terapeutycznej. Ta
opowieść i przewodnik powstały na Słowacji. 

Wszyscy, którzy pracowali nad jej stworzeniem,
zrobili to bez wynagrodzenia. Naszym celem
jest pomoc dzieciom i ich bliskim uciekającym
przed wojną. Dlatego zrzekamy się wszelkich
praw autorskich i wyrażamy zgodę na
bezpłatne rozpowszechnianie opowiadania i
przewodnika.

Na stronie www.centrumdys.sk znajdują się
wersje pdf w różnych językach, które można
pobrać za darmo. 

Będzie nam miło dowiedzieć się jak daleko
zaszła ta historia. Zachęcamy do kontaktu z
nami pod adresem 
pekarovicova@centrumdys.sk

Drżenie jest naturalną reakcją, która może
towarzyszyć stresowi i traumie, dlatego często
pojawia się w sytuacjach, gdy wracamy myślami
do trudnych doświadczeń lub przypomina nam
się o nich w inny sposób. 

Ma to swój biologiczny cel - organizm wytwarza
adrenalinę i noradrenalinę w odpowiedzi na
stres, a mięśnie przygotowują się do reakcji. 

Nie należy próbować powstrzymywać drżenia w
danej chwili - ma ono swój cel, a organizm go
potrzebuje. Podobną reakcją jest jąkanie się
lub mimowolne grymasy.


