
TYDZIEŃ
AUTODIAGNOZY

rodzice.co

Bogna Białecka
psycholog
 
Fundacja Edukacji Zdrowotnej 
i Psychoterapii 2020



CODZIENNIE
Przez tydzień, wieczorem
wypełnij tabelę ze
wskaźnikami - dla siebie
lub swojego dziecka.

Po tygodniu
Oceń, na ile detoks
cyfrowy może być
przydatny Tobie lub
Twojemu dziecku.

Odkryj
czy

potrzebujesz
detoksu

cyfrowego?

SPRAWDŹ

Co możesz
zrobić dalej?

rodzice.co
 



Przez tydzień codziennie wieczorem
wypełniaj dziennik nastrojów, kondycji
fizycznej, czasu ekranowego i snu.
 
Przy określaniu nastrojów możesz
korzystać z kodu kolorów:
 
 
 
 

Jak korzystać?

Zły, podminowany, wściekły
gniewny, sfrustrowany

Pełen energii, zmotywowany, 
optymistyczny

Zadowolony, radosny, 
otwarty na innych,

Zrelaksowany, spokojny,
 wyciszonyny

Apatyczny, pozbawiony energii, 
emocji, wypalony, trudno określić, 
co czuje

W romantycznym nastroju, 
rozmarzony, zakochany



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
 

Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Poniedziałek
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Wtorek
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Środa
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Czwartek
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Piątek
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Sobota
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Czy miałeś problemy z zaśnięciem?
 
 
 
 
Czy budziłeś się na dłużej 
(powyżej 10 minut)?
 
  

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Niedziela
Jaki masz dziś nastrój?

wypełnij kolorem i opisz w kilku
słowach:

.........................................................

.........................................................

........................................................

ZŁY DOBRY

Ile godzin dziś spałeś w nocy?

TAK.                      NIE.    

TAK.                      NIE.    

Ile minęło czasu od wyłączenia
ekranu do momentu pójścia
spać?

........................................................
 

Dominująca dziś emocja:

.........................................................

.........................................................

........................................................

0-2     2-4     4-6      6-8    8-10 10-12  >12

Ile godzin spędziłeś dziś przed
ekranem?

Ile czasu spędziłeś dziś wśród zieleni
(park, las, ogródek itp)
 
 
 
Ile czasu spędziłeś dziś na aktywności
fizycznej
(sport lub co najmniej spacer)?
 
 
 ........................................................

 

........................................................
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Jak określiłbyś swój nastrój?
Zaznacz na skali.

 



Pomocnik - lista emocji
Złość – wściekłość, gniew, frustracja, nienawiść, furia, oburzenie, irytacja, zniecierpliwienie, niechęć, pogarda,
niezadowolenie, bunt, uraza, zawiść (zazdrość o coś), oburzenie.
 
Lęk – obawa, przerażenie, strach, niepokój, zazdrość (lęk o utratę partnera), onieśmielenie, groza,
Radość – szczęście, rozbawienie, entuzjazm, zadowolenie, ekstaza, wesołość, ekscytacja, satysfakcja, spełnienie,
beztroska, błogość, duma, radość.
 
Smutek – przygnębienie, apatia, bezsilność, bezradność, zawód, współczucie, tęsknota, żal, poczucie porażki,
poczucie odrzucenia, poczucie krzywdy, przykrość, melancholia, zniechęcenie, nadzieja, rozpacz, zwątpienie,
rozczarowanie.
 
Wstyd – poczucie winy, zażenowanie, upokorzenie,  zakłopotanie, wyrzuty sumienia, skrucha, żal z powodu tego, co
się zrobiło.
 
Wstręt – odraza, obrzydzenie, niesmak, pogarda, awersja.
 
Zaskoczenie – zachwyt, zdziwienie, rozczarowanie, zdumienie, oszołomienie, osłupienie, dezorientacja, szok.
 
Serdeczność – współczucie, zaufanie, życzliwość, akceptacja, uwielbienie, wdzięczność, współczucie, nadzieja,
podziw, miłość/przyjaźń, troska.
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rodzice.co

facebook.com/rodzice.co/

edukacja-zdrowotna.pl

warsztaty.help

Kontakt:

biuro@edukacja-zdrowotna.pl

                    tel. 48 511 514 224                                    
w godzinach 10.00-15.00

Po
tygodniu
Zapraszamy na bezpłatny webinar,
byś zobaczył, co to może oznaczać
dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Fundacja
Edukacji

Zdrowotnej 
i Psychoterapii

Bogna Białecka

Aleksandra Maria Gil

Dawid Radomski

pomóż nam wspierać Twoje dziecko. Obok - kod qr
prowadzący do strony Fundacji (dotpay).


