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STRACH MA WIELKIE OCZY
Przyjrzyjmy się nimi lepiej sobie i innym
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Zabawa w swoich różnych formach jest dobrą okazją do wypowiedzenia i oswojenia
tego,  co trudne,  niepokojące.  Pozwólmy dzieciom na wykorzystanie  ich  pomysłowości,  a
piłka,  kijek,  czy  klocek  staną  się  brakującym elementem niezbędnym  w realizacji  planu.
Towarzysząc  bawiącemu  się  dziecku  możemy  poznać  jego  wiedzę,  przekonania,
umiejętności, pragnienia, potrzeby, przeżycia. Odkryć uzdolnienia i słabe strony. Może teraz
jest czas na bliższe poznanie naszych dzieci? Próbujmy go dobrze wykorzystać.

 Jak poradzić sobie z towarzyszącym napięciem?
― przewidywalność, brak chaosu pomaga czuć się bezpiecznie 
― ustalmy, w miarę możliwości, rytm dnia uwzględniając w nim podział pracy,

obowiązki, korzystanie z urządzeń elektronicznych
― zaplanujmy  wspólnie  spędzane  chwile  uwzględniając,  w  miarę  możliwości

pragnienia i potrzeby wszystkich 
― przeglądanie  i  układanie  zabawek  może  być  świetną  okazją  do  radości  z

odnalezienia  dawno  "zagubionych",  podejmowania  samodzielnych  decyzji,
dokonywania wyborów, klasyfikowania przedmiotów

― ruch pozwala na uwalnianie energii i ćwiczenie sprawności motorycznych (np.
zamiatając  dziecko  ćwiczy  sprawność  manualną);  może  uda  sie  ustawić
domowy  tor  przeszkód;  udać  się  może  w  domu  zabawa  w  chowanego
polegająca  na  chowaniu  przedmiotów  i  poszukiwaniu  ich  pod  dyktando
(ciepło/zimno  lub  jeden  krok  w  przód  cztery  w  lewo  -  usprawniamy
jednocześnie orientację w przestrzeni), sprawdzą się też kręgle z plastikowych
butelek

― bezpieczne "siłowanki, kotłowanki na dywanie" np. z tatą; uwalniają napięcie
emocjonalne w bliskim kontakcie z drugą osobą 

― sposobem  na  odreagowanie  napięć  są  wszelkie  techniki  plastyczne
(szczególnie  mało  jeszcze  dziecku  znane,  pomysłowe);  sprawdzi  się
budowanie  i  ozdabianie  domków,  rakiet  czy  makiet  z  pudeł  kartonowych,
wykorzystanie rolek po papierze toaletowym, dorysowywanie elementów do
plam  farby  czy  obrysowywanej  w  różnych  ułożeniach  dłoni,  wymyślanie
rysunków, dla których bazą jest jakiś zygzak czy koło - co może powstać, gdy
zaczniemy np. od koła itp. 

― pomocne okażą się zabawy przy muzyce np.  taniec "wygłupianiec",  śpiew;
może nawet nie przypuszczamy, że mamy rodzinny zespół muzyczny

― dobrze  sprawdzić  się  mogą  formy  teatralne,  zwłaszcza  gdy  dzieci  będą
tworzyły  przedstawienia  od  początku  do  końca;  będą  scenarzystami,
scenografami  (pozwólmy  wykorzystać  kapelusze,  szaliki,  chustki,  resztki
materiałów  itp.);  niech  będą  aktorami,  twórcami  pacynek  z  rękawiczek,
skarpetek, papieru itp., autorami muzyki, zaproszeń czy biletów

―  wspólne czytanie książek jest szansą na wypowiedzenie kłębiących się myśli;
pozwólmy by dziecko dokończyło opowiadanie wg własnego pomysłu

 


