
Na początek posłuchaj wierszyka:

D. Gellner "Zły humorek"

Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość wyłazi mi uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego?
Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…

Tupię nogą, drzwiami trzaskam
I pod włos kocura głaskam.

Jak tupnęłam lewą nogą,
Nadepnęłam psu na ogon.
Nawet go nie przeprosiłam
Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:
Co to znowu za humory?
Zawołałam: - Moja sprawa!
Jesteś chyba zbyt ciekawa.
Potrąciłam stół i krzesło,
co mam zrobić, by mi przeszło?!

Wyszłam z domu na podwórze,
Wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy,
Skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?
Ktoś przystaje
Patrzcie! Rękę mi podaje!
To ktoś mały, tam ktoś duży -
Wyciągają mnie z kałuży.
Przyszedł pies i siadł koło mnie
Kocur się przytulił do mnie,
Mysz podała mi chusteczkę:
Pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam,
Ale za to złość zgubiłam
Pewnie w błocie gdzieś została.
Nie będę jej szukała!



Jak zachowywała się dziewczynka gdy była zła?
Kto jej pomógł?
Co stało się z jej złością?

"Co robię, gdy..." - odwołanie się do przeżyć dziecka i praca z obrazkiem.

Przedszkolaku powiedz:
- Co robisz, gdy czujesz się szczęśliwy?
- Co robisz gdy jest ci smutno?
- Co robisz, gdy się boisz?
- Co robisz, gdy jesteś zły?

A czy wiesz, że do wszystkich wymienionych emocji masz prawo? 
I wiesz, że jeśli emocje te powodują, że chce Ci się płakać lub krzyczeć, to możesz nad tym 
zapanować?

Zacznij od zapoznania się z plakatem "Samokontrola". (porozmawiajcie o tym co to znaczy)



Rodzicu, pokaż dziecku historyjkę: "Potrafię się uspokoić, gdy jestem zdenerwowany". 
Wskazuj kolejne obrazki i odczytuj dziecku opisy.

 Źródło:https://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/w-krainie-zachowan-gosne-kaczatko.html

A na koniec gra dla całej Rodziny na dobry humor. Do wydrukowania z ostatniej strony
Potrzebne będą plansza do gry, kostka, pionki, drobne przedmioty np. guziki, nakrętki.
Za  podanie dobrej odpowiedzi zawodnik może zabrać jeden przedmiot(guzik, nakrętkę).Na koniec 
liczymy zebrane przedmioty-punkty.

Drodzy Rodzice,
zapraszamy Smerfiki na drugie przedszkolne bajkowanie.

Planujemy je w piątek  (21.05) o godzinie 10.00 z wykorzystaniem Zoom.
Chętnym Osobom, które prześlą e-mail na adres

smerfyprzedszkole2czaniec@gmail.com
zostanie przesłany link z zaproszeniem. 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy.

  



Źródło:https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/


