
Załącznik nr 1 do Części I. Wyprawa do natury

I. Ścieżka obserwacji:

1. Patrz na przestrzeń wokół Twoich stóp. Możesz się poruszać lub stać w 
miejscu. Następnie pochyl tułów do przodu i nadal obserwuj podłoże – co teraz 
widać? Na koniec ukucnij i przybliż twarz do ziemi. Co nowego uda Ci się 
wypatrzeć?

2. Wybierz w oddali punkt na wysokości Twoich oczu – zmierzaj do niego nie 
spuszczając z niego oka. Postaraj się dotrzeć do tego miejsca i przyjrzeć mu się 
z jak najmniejszej odległości. Co nowego widać z tej niewielkiej odległości?

3. Wykonaj kilka powolnych obrotów głowy różnych płaszczyznach. Następnie 
odchyl głowę do tyłu i obserwuj widok ponad Twoją głową przez kilka chwil. 
Możesz powtórzyć to ćwiczenie kilkukrotnie w różnych miejscach.

II. Ścieżka dźwięków:

1. Kiedy idziesz, słuchaj dźwięków, które wydobywają się spod Twoich stóp.

2. Zatrzymaj się, zamknij oczy i nasłuchuj – najpierw skoncentruj się na 
dźwiękach, które pojawiają się najbliżej Ciebie, potem skup się na dźwiękach, 
które dobiegają z oddali.

3. Potraktuj otaczającą Cię przyrodę jako zestaw instrumentów i sprawdź, jakie 
dźwięki można z nich wydobyć (np. podrap korę drzewa, potrząśnij gałęzią, 
podrzuć w górę garść liści, uderz o siebie dwa kamienie – szukaj dźwięków, 
gdzie się da!). 

III. Ścieżka zapachów:

1. Zaciągnij się intensywnie powietrzem. Spróbuj w myślach opisać ten zapach. 
Jaki on jest, co w nim dominuje, co się w nim miesza? Możesz wykonać kilka 
głębokich oddechów i podczas wdychania powietrza, koncentrować się na 
zapachu.

2. Zamknij oczy. Jaki zapach czujesz najintensywniej? Otwórz oczy i postaraj się 
znaleźć jego źródło.

3. Wybierz dowolne miejsce i postaraj się poznać jego zapachy. Powąchaj 
wszystko, co znajduje się w pobliżu. 



IV. Ścieżka kontaktu:

1. Skup się na kontakcie z podłożem: co czujesz pod stopami, kiedy dotykasz 
nimi różnych powierzchni?

2. Uruchom swoje dłonie i dotykaj różnych powierzchni – sprawdź, jakie mają 
faktury, jaką temperaturę.

3. Wybierz drzewo i… wejdź z nim w kontakt: przytul się do niego na moment, 
oprzyj plecami, spróbuj oddać mu swój ciężar.

V. Ścieżka ruchu:

1. Wykonaj głęboki skłon i pozostań chwilę w tej pozycji. Następnie wyprostuj 
się powoli i odchyl lekko do tyłu (możesz unieść dłonie). Pozostań chwilę w tej 
pozycji.

2. Potraktuj przyrodę wokół siebie jako tor przeszkód – przeskakuj przez kałużę, 
przejdź pod gałęziami krzaka, chwyć nisko rosnącą gałąź w obie dłonie i 
rozciągnij się.

3. Znajdź miejsce, w którym będziesz się czuć komfortowo i daj swojemu ciału 
poszaleć. Masz ochotę na dynamiczny ruch – potrząsaj różnymi częściami ciała,
wymachuj nimi lub wyrzucaj je przed siebie. Wolisz spokojny ruch? Rozciągnij 
pomału wszystkie stawy – od palców nóg po szyję i żuchwę. Rób wszystko, na 
co Twoje ciało ma ochotę.

VI. Ścieżka zbieracza:
 
Zbierz różne interesujące dla Ciebie obiekty natury: piasek, igły, kamyki lub 
kamienie, liście, gałązki, pióra itp. Może to być wszystko, co przykuje Twoją 
uwagę.
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