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Lekcja trzecia - ''poczucie bycia
niesłuchanym, doświadczenie
życzliwości'', na podstawie bajki pt.
''Jak stare drzewo czas zatrzymało,
by coś powiedzieć ludziom''  

Świetlica SP1 w Rumi



Podczas dzisiejszych zajęć przysłuchiwaliśmy się bajce, której głównym bohaterem
było bardzo stare drzewo - baobab. Drzewo miało wiele do powiedzenia, jednak
nikt nie chciał go wysłuchać, co wzbudzało w nim uczucie smutku i odrzucenia.

' 'HALO .CZY  KTOŚ
 MNIE  S ŁYSZY? . . .



Podczas burzy mózgów zastanawialiśmy się co było
powodem tego, że ludzie czasem nie słuchają, czy nie
rozumieją, co mówią do nich inni. Rozmawialiśmy też o
tym, że czasami nie musimy słyszeć czyichś słów, żeby
móc zauważyć, co druga osoba chce nam przekazać.  

    W kolejnej części zajęć uczestniczyliśmy w zabawie
   pt. ''Pomyśl jak się czuję''. Odgrywaliśmy scenki, 

w  których każdy z nas miał wyrazić za pomocą mimiki
   twarzy określoną emocję. Dopasowywaliśmy

następnie poszczególne ''emotki'' do wyrażanych uczuć
  



Kolejna zabawa polegała na rozszyfrowaniu
hasła, zdania, które chciało nam przekazać
drzewo. Szybko odgadliśmy hasło, dzięki
naszej dobrej współpracy.

Podczas ''burzy mózgów''
zastanawialiśmy się w jaki sposób

możemy pomóc komuś, kto w danym
momencie odczuwa negatywne emocje:

uczucia strachu, złości czy smutku.



Pracując w skupieniu, ćwicząc też dokładność i
precyzję podczas zakreślania poszczególnych

pól (kwadratów), otrzymaliśmy drzewko.

Naszym kolejnym zadaniem było
odkodowanie obrazka. Zamalowywaliśmy
poszczególne pola określone symbolem
literowo-numerycznym oraz przypisanym im
kolorom.

. . .



Na zakończenie, uczestniczyliśmy w zabawie rytmiczno- ruchowej ze śpiewem. 
Poruszaliśmy się w rytmie piosenki pt. ''Porozmawiaj ze mną''
powtarzając zapamiętany tekst utworu.

Podczas dzisiejszych zajęć dowiedzieliśmy się jak istotne jest uważne słuchanie tego
co ma nam do powiedzenia druga osoba.  W jaki sposób odczytywać emocje, które

nasz kolega czy też koleżanka sygnalizuje w sposób niewerbalny. 



Dziękujemy za
uwagę
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''„Czasami nie mamy czasu by wysłuchać

kogoś od początku do końca. Jedno słowo

może tak wiele pomóc, może działać cuda,

przywrócić sens, wprowadzić na słuszną

drogę. To się może udać.“

 

- Bartosz Waglewski

 

 


