Wtorek - 19.05.2020 - „Dzień wesołego balonika”
Temat: Dzień wesołego balonika.
Data: 19.05.2020 r.
Rodzice, dzieci podczas dzisiejszej aktywności będą oswajać się z emocją jaką jest smutek.
Dowiedzą się, że każdy czasami płacze, a także że umiejętność pocieszania innych to bardzo ważna
cecha dobrego kolegi.
Do zajęć należy przygotować: wydrukowane balony (Zał.2) lub przygotowane własnoręcznie
schematyczne balony; nożyczki; wydrukowane karty pracy dla chętnych;
Propozycje aktywności:
1. Odczytujemy opowiadanie A. Borowieckiej pt. „Dzień wesołego balonika” pokazując
ilustracje:
Wszystkie zał. z zad. 1 (Źródło: prywatne zbiory z czasopisma Bliżej Przedszkola)

Po odczytaniu zadajemy pytania:
- Co pani Marta ogłosiła w przedszkolu?
- W jakim humorze Zbysiu przyszedł do przedszkola?
- Co się stało z balonikiem Zbysia?
- Jak Zbysiu czuł się po pęknięciu balonika?
- Dlaczego się rozpłakał?
- Jak Henio pomógł Zbysiowi?
2. Wracamy do powyższych ilustracji i nazywamy uczucia Zbysia, wskazując kolejno na każdą
ilustrację. To dobra okazja do tego, by porozmawiać o emocjach, uczuciach, a także o tym,
że W PŁACZU NIE MA NIC ZŁEGO, że każdemu z nas czasem jest smutno, każdy z nas boi
się czegoś, a także każdy z nas czasem płacze. Na koniec podkreślamy postawę Henia
(kolegi Zbysia), zwracając uwagę na fakt, że umiejętność pocieszania innych to bardzo
ważna cecha dobrego kolegi.

3. Stajemy naprzeciwko siebie i wykonujemy określone ruchy do słów rymowanki: „Ja i mój
przyjaciel” A. Włoch. Zabawę można powtórzyć.
Ja i mój przyjaciel zgodnie się bawimy,
wskazujemy na siebie, a potem na dziecko
układać klocki niezwykle lubimy.
dłonie ściśnięte w pięść układamy naprzemiennie jedną na drugiej,
tworząc wspólną wieżę
Gdy jest mi smutno i bardzo źle,
robimy smutno minę i kręcimy przecząco głowami
ty mnie pocieszasz, przytulasz się.
przytulamy się
A kiedy humor wspaniały mam,
uśmiechamy się i kiwamy głowami
śmiejesz się ze mną: hi, hi, ha, ha.
śmiejemy się z przesadną artykulacją, trzymając za brzuchy
4. Drukujemy balony i je rozcinamy (Zał.2 - poniżej) lub przygotowujemy własnoręcznie
(wycinamy, rysujemy buzię schematycznie na wzór wysłanego załącznika). Balony
rozkładamy na podłodze w rozsypce. Tańczymy dowolnie do wesołej melodii:
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
Na przerwę w muzyce wywołujemy jeden kolor, np. czerwony. Dziecko podchodzi do
konkretnego balonika. Wtedy mówimy: czerwony balon jest zadowolony, wraz z dzieckiem
naśladujemy to uczucie. Po chwili wracamy do zabawy przy muzyce. Wywołując kolor
i emocję, posiłkujemy się kartonikami z obrazkami balonów (czarny jest trochę niewyraźny zdziwiona mina).
5. Pobawimy się w odgrywanie scenek dramowych. Będziemy odgrywać zaproponowane
zdarzenie. Drugie ma zadanie okazać mu wsparcie i je pocieszyć. Raz my jesteśmy osobą
potrzebującą wsparcia, a dziecko nas wspiera, kolejnym razem jest na odwrót. Odczytujemy
treść zdarzenia, które będzie odgrywane:
- dziecko biegło, przewróciło się, stłukło kolano i płacze;
- dziecko bawiło się różnymi zabawkami i gdzieś zgubiło swojego ulubionego misia;
- ulubiona koleżanka/kolega dziecka wyjeżdża na długie wakacje i długo nie będą się
widzieć;
- dziecko miało iść na urodziny kolegi, lecz zachorowało i musi zostać w domu itp.
Zwracamy uwagę na wykonywane przez dzieci gesty oraz zachęcamy do swobodnych
wypowiedzi.

***BONUS dla chętnych:
- karty pracy poniżej (Zał.3,4).

Udanej zabawy!
Wychowawca gr. I,
Anna Drabik

Zał.2 (Źródło: prywatne zbiory z czasopisma Bliżej Przedszkola)

Zał. 3 (Źródło: prywatne zbiory z czasopisma Bliżej Przedszkola)

Zał. 3 (Źródło: prywatne zbiory z książeczki Wspomaganie rozwoju emocji z wyd. MAC)

