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Поради в�д В�денського Інституту ж�ночого 
� чолов�чого здоров’я /проєкт NEDA 

Вправи на концентрац�ю уваги

для груп

Ігри на концентрац�ю

П�драхунок л�тер
Кожен учасник отримує статтю з 
газети. Пот�м, кожен отримує по дв� 
букви для п�драхунку.
П�сля мимов�льно обраного 
стартового сигналу учасники шукають 
в статт� ц� букви та п�драховують їх.
Гра зак�нчується, коли перший 
гравець виголошує "стоп", оск�льки в�н 
чи вона продивилися всю статтю � 
п�драхували вказан� л�тери.

 
Гра в детектива

Гравц� с�дають один навпроти одного.
Один (гравець А) займає певну позу � 
залишається в н�й. Гравець Б дивиться на 
гравця А � намагається запам’ятати позу � 
вс� його характеристики. Пот�м, в�н 
заплющує оч�. В цей момент гравець А 
зм�нює щось (наприклад, завертає ком�р 
рубашки всередину). Гравець Б 
розплющує оч� � вгадує, що зм�нилось.
Як т�льки гравець А вгадує, гра 
зак�нчується. Пот�м можна м�нятися 
м�сцями.

 

Концентрац�я 
 
 

Концентрац�я описує 
процес, при якому вся 
увага зосереджена на 
конкретн�й, важлив�й 
�нформац�ї та �гнорує 

неважливу �нформац�ю.

Загальн� умови
 
 

Правильн� базов� умови також 
можуть сприяти гарн�й 
концентрац�ї. Достатн�й сон, 
достатнє споживання р�дини, 
спок�йна обстановка � 
внутр�шн�й св�т важлив� для 
того, щоб гарно 
концентруватися. 
.

Чи Ви знали?
 

Концентрац�ю можна 
практикувати! Вправи на 
концентрац�ю не завжди 
мають бути 
виснажливими. Їх можна 
включити у повсякденне 
життя в �гров�й форм�.
 

Ukrainisch/
Українська
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Поради в�д В�денського Інституту ж�ночого 
� чолов�чого здоров’я /проєкт NEDA 

Вправи на концентрац�ю уваги 
для себе

 

Концентрац�ю можна практикувати! 
Вправи на концентрац�ю не завжди мають 
бути виснажливими. Їх можна включити у 
повсякденне життя в �гров�й форм�.

Чи Ви знали?

Вправи на концентрац�ю
 

Концентрац�я 
Концентрац�я описує процес, при якому вся увага зосереджена на конкретн�й, 

важлив�й �нформац�ї та �гнорує неважливу �нформац�ю.
 

          Спостереження за
                          об’єктом

Знайд�ть об’єкт (напр., кам�нь чи 
св�чку) � уважно його роздив�ться. 
Намагайтеся не думати н� про що 
�нше. Спочатку може бути складно 
довго просто думати про цей 
предмет. Не перевантажуйте себе!
Спостер�гайте за об’єктом спочатку 10 
секунд, пот�м поступово зб�льшуйте 
пер�од часу. 

Зворотня пам’ять

Подумайте про те, що ви 
робили за останн� п�в години. 
Почн�ть з самої останньої под�ї, 
а пот�м, думайте в зворотньому 
напрямку. Також постарайтеся 
згадати детал�.  Ви пом�тите, 
що все не так просто. Проте, ви 
можете завдяки ц�й вправ� 
розслабитися � стимулювати 
свою концентрац�ю.

Правильн� базов� умови також можуть 
сприяти гарн�й концентрац�ї. Достатн�й сон, 
достатнє споживання р�дини, спок�йна 
обстановка � внутр�шн�й св�т важлив� для 
того, щоб гарно концентруватися. 

Загальн� умови

Ukrainisch/
Українська

 


