
JAK 

JEDNOCZEŚNIE
ZORGANIZOWAĆ

PRACĘ ZDALNĄ I ZADBAĆ
 O SIEBIE - 

WYZWANIE DLA MAM !

KARTA PRACY
DZIEŃ 2



01   |   Karta Pracy | DZIEN 2 ©  Mama Pracuje Zdalnie

Potrzeby to taki temat - rzeka:)
Niby wiemy, czego potrzebujemy, ale

szczerze mówiąc, ja na przykład przez całe
lata w ogóle się nad tym nie

zastanawiałam. Jechałam na automacie
jakieś 35 lat mniej więcej. Dopiero moje

dziecko wybiło mnie z trampek i  wbiło w
tu i teraz i już nie mogłam dłużej siebie
samej okłamywać - nie byłam w stanie

postawić granic własnemu dziecku, bo po
prostu sama nie wiedziałam gdzie je mam,
głównie dlatego że nie wiedziałam czego

potrzebuję i chcę.. No ale to ja, może ty
masz inaczej:)

W każdym razie jest to temat ważny i
często zaniedbany.

Więc dziś pochyl się nad nim przez chwilę,
możliwe, że odkryjesz coś nowego,
niespodziewanego, przydatnego:)

Wiemy już, czego nie chcesz
i co z tym zrobisz.

Dziś dla odmiany dowiemy
się, czego chcesz i
POTRZEBUJESZ!
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Wydrukuj albo przerysuj sobie tabelkę,
wypełnij ją i zobacz jak wygląda sytuacja w

najistotniejszych obszarach 
(mamy tylko 5 dni, więc z konieczności
zajmujemy się tutaj podstawami, ale to

dobrze -zaczynamy od najważniejszego:)

Nastaw sobie budzik/stoper na 3 minuty i
tyle czasu poświęć na każdy obszar. 

Napisz, czego potrzebujesz, żeby był
“zaopiekowany” - żebyś czuła się w nim

komfortowo

ZADANIE 1
Diagnoza Twoich potrzeb
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TABELKA: Diagnoza Potrzeb

PRACA MACIERZYŃSTWO ZDROWIE
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Zastanów się, który z tych 3 obszarów jest na
ten moment najmniej zadbany.

Przyjrzyj się mu i przeczytaj sobie na głos
swoje potrzeby w tym obszarze.

Poczuj, przy której twoje serce mocniej zabije
- ZAKREŚL ją na czerwono!

ZDANIE 2
Wybierz 1 obszar

ZDANIE 3
Co Ci pomoże?

Rozpisz kilka zadań dla siebie - małych
kroków w kierunku realizacji tej potrzeby.

I... wykonaj dziś pierwszy krok!!!



jaka jest Twoja najważniejsza potrzeba, w

którym obszarze i dlaczego?

jaki krok w kierunku zadbania o nią dziś

wykonałaś?

Tak jak wczoraj:

scal wnioski z Zadania 2 i Zadania 3 

i w komentarzu pod dzisiejszym video napisz:

DO WRZUCENIA NA GRUPĘ:

Alina Gwoździewicz | Mama Pracuje Zdalnie

www.MamaPracujeZdalnie.pl

MamaPracujeZdalnie@gmail.com

https://www.facebook.com/MamaPracujeZdalnie/
https://www.linkedin.com/in/alinagwozdziewicz/
http://www.thetemplatetribe.com/

