
8.06.2020r. (poniedziałek)     Zabawy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

1. „Szczęście–nieszczęście”-zabawa rozwijająca wyobraźnię.                                             
Rodzic zaczyna opowiadanie historii. Dziecko próbuje wymyślić jej nieszczęśliwe,               
a następnie – szczęśliwe zakończenie.                                                                                   
Historie, które zaczyna rodzic.:                                                                                                  
– Kasia wybrała się na zakupy do sklepu spożywczego...(po drodze zgubiła listę zakupów, 
spotkała dawno niewidzianą koleżankę, z którą umówiła się do kina)                                      
– Bartek jechał w parku na rowerze... (wjechał na duży kamień i się przewrócił, odnalazł 
tam zagubionego pieska, którego zwrócił stęsknionym właścicielom)                                     
– Janek wyszedł na spacer z psem... (pies wystraszył się huku petard i uciekł,                        
– Basia zobaczyła pod choinką prezent...(nie był to prezent o jakim marzyła, był to jej 
upragniony prezent)                                                                                                                  
– Mama Krysi upiekła ciasto... ( ale zapomniała dodać jednego składnika i ciasto się nie 
udało, było to najpyszniejsze ciasto jakie Krysia kiedykolwiek jadła)

2.Zabawa muzyczno ruchowa „Karuzela dla misia”.                                                           
Duży mis leży na środku kocyka/dużego ręcznika. Dziecko wraz z rodzicem bujają 
kocykiem w poziomie tworząc hamak, tak by zabawka nie spadła. Zabawę można 
przeprowadzić z dwojgiem rodziców bujających dziecko na kocu.
https://www.youtube.com/watch?v=DCmMsQxT3tw 

3. „Jak mija Ci dzień? W jakim jesteś nastroju?-karta pracy (załącznik)
Dziecko koloruje buźkę/emocję, która odzwierciedla jego nastrój.

4. Sposoby okazywania, że kogoś lubię-wdrażanie do kulturalnego zachowania.    
Rodzic pyta dziecko: Jak okazujemy, że kogoś lubimy? Dziecko wymienia różne sposoby: 
uśmiechy, uściski, zaproszenie do zabawy. Rodzic pyta: Czy każdej osobie możemy w taki 
sam sposób okazać, że ją lubimy? Dlaczego? Jeśli dziecko ma problem z odpowiedzią, 
rodzic podaje przykłady, a dziecko ma powiedzieć, czy tak można się zachować, np.:  
-Lubię panią w sklepie, więc kiedy przychodzę do sklepu, podbiegam i daję pani buziaka. 
-Lubię mojego dziadka, więc gdy przychodzi, mocno się do niego przytulam.              
-Lubię pana policjanta, który był u nas w przedszkolu. Jak spotkam go na ulicy, to rzucę mu
się na szyję.                                                                                                                           
-Lubię panią w przedszkolu, więc się do niej przytulam.                                                        
-Lubię kolegę z podwórka, więc jak go spotykam na placu zabaw, to zawsze się z nim 
bawię.                                                                                                                                     
-Lubię koleżankę z bloku, więc jak idziemy na spacer, to idę z nią za rękę.
Dziecko zastanawia się i odpowiada czy zaprezentowane przez rodzica zachowania są 
prawidłowe.

5.Dopasuj emocje-rozpoznawanie i nazywanie emocji
https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46?
fbclid=IwAR0PACppOm4ib6TgDo4oq8DCx-dRMcxSmuj_A3-9cUTvy-Zz9IQocUWGfx0 
Rodzic czyta dziecku nazwy emocji, dziecko dopasowuje buźki odzwierciedlające daną 
emocję.
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