
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 13.05.2020 :)

1.Zabawa „Niedokończone zdania”.

• Najbardziej lubię, gdy…

• Czasami boję się…

• Jestem smutny kiedy…

• Wstydzę się, gdy…

• Kiedy jest mi wesoło…

• Jestem zły, kiedy…

• Denerwuję się, gdy…

• Gdy się czegoś boję,to...”

2. Posłuchaj wiersza.

Czarna jama 

Joanna Papuzińska

Nie wie tata ani mama, że jest w domu czarna jama... Czarna, czarna, czarna dziura bardzo straszna i ponura.

Gdy w pokoju jestem sam lub gdy w nocy się obudzę, to się boję spojrzeć tam. Tam jest chyba mokro, ślisko

jakby przeszło ślimaczysko...  Musi  żyć tam wstrętne zwierze,  co ma skołtunione pierze i  do łóżka mi się

wepchnie! 

To jest gęba rozdziawiona, wilczym zębem obrębiona, coś w niej skrzeknie, chrypnie, wrzaśnie i ta gęba się

zatrzaśnie... Ła! Ojej tato, ojej mamo, uratujcie mnie przed jamą! Nie zamykaj, mamo, drzwi, bo jest bardzo

straszno mi. A w dodatku w tamtej jamie coś tak jakby mruga na mnie że mam przyjść... Może tkwi tam mała

bieda, która rady sobie nie da? Którą trzeba poratować? Może leżą skarby skrzacie? Więc podczołgam się jak

kot. Ja — odważny, ja — zuchwalec wetknę w jamę jeden palec. 

I wetknąłem aż po gardło, ale nic mnie nie pożarło. Więc za palcem wlazłem cały. Wlazłem cały! No i już. Jaki

tu mięciutki kurz. Chyba będę miał tu dom. Chyba to jest pyszna nora, nie za duża, lecz dość spora. Latareczkę

małą mam. Nie ma w domu żadnych jam! 

Pytania:

1. Które słowa są dla ciebie niezrozumiałe? 

2. Kto jest bohaterem wiersza? Chłopiec,czy dziewczyna? Po czym to poznałeś?

3. Czego boi się bohater wiersza?

4. Co to jest „lęk”?

5. Jak myślisz, czy to dobrze, czy źle się bać?

6. Jakie są sposoby poradzenia sobie z lękiem przed nieznanym?

7. Czym jest „czarna jama” z opowiadania?



8. Dlaczego ciemność budzi w nas lęk?

3. Zabawa ruchowa-"Pasażerowie statku" - uczestnicy wyobrażają sobie, że są pasażerami statku. 

Prowadzący wydaje następujące komendy:

na prawą burtę-wszyscy biegną na prawą stronę

na lewą burtę-biegną w lewą stronę

cała naprzód-bieg do przodu

na rufę-do tyłu

sztorm-rodzic i dziecko łapią się za ręce

kapitańskie tango-tańczą w parach

4. „Strach” – zabawa plastyczna.  

Najpierw dziecko zastanawia się jak może wyglądać strach.

Następnie zadaniem dziecka jest zrobienie techniką dowolną (kredkami,farbami,papierem 

samoprzylepnym,itp.) tego czego się boi. 

Dziecko po skończonej pracy opowiada o swojej pracy. 

5. Zabawa- „Co widzisz w ciemności?”

Proponujemy, aby dzieci schowały głowy pod kocem i doświadczyły ciemności. Po zabawie dzieci dzielą się 

tym, co widziały w „ciemności”.

6. Praca z Kartą Pracy 4, strona 22 a i 28a :)


