
                                               NOWY ROK!

 

Niech w 2022 roku świat będzie dla Was
pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym 

domu niech nigdy nie zabraknie miłości
i zrozumienia.

Sylwester to popularne określenie 31 grudnia, który bezpośrednio 
poprzedza Nowy Rok, kiedy to świętuje się koniec starego roku i początek 
nowego.

                                 SYLWESTER- dlaczego taka nazwa?

Słowo „Sylwester” wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „Silvestris” 
określało człowieka dzikiego, mieszkającego w lesie. Tradycje 
świętowania odnoszą się jednak do czasów antycznych- do greckich 
obchodów ku czci Dionizosa. Symbolem nowego roku dla greków było 
również małe dziecko, jako znak nowego początku. 



Dzień poprzedzający Nowy Rok w tradycji wielu narodów swoją nazwę 
zawdzięcza papieżowi św. Sylwestrowi, który zmarł 31 grudnia 335 roku. Po 
raz pierwszy noc sylwestrową obchodzono w 999 roku, kiedy to 
społeczeństwo obawiało się końca świata związanego z wejściem w nowe 
tysiąclecie. Po tym jak zapowiadana apokalipsa stała się mrzonką, ludzie z 
radości rozpoczęli świętowanie, a papież Sylwester II , 1 stycznia 1000 roku, 
udzielił wiernym błogosławieństwa, „urbi et orbi” („miastu i światu”), które 
przetrwało do czasów obecnych. Obecnie z tej okazji urządza się bale 
sylwestrowe, którym towarzyszy pokaz fajerwerków. Popularną tradycją jest 
składanie noworocznych życzeń.  
                  
Zwyczaje związane z Sylwestrem.

https://www.youtube.com/watch?v=s1eQ8y5Yczg

                                             NASZE EMOCJE.

„Nie bądź zawstydzony swoją wrażliwością.
  Ona przyniosła Ci wiele bogactw.

  Widzisz to, czego inni nie mogą zobaczyć.
Czujesz to, czego inni wstydzą się czuć.”

                                                Jeff Foster.

Porozmawiajmy o emocjach, czyli o uczuciach. Będziemy uczyć się je rozumieć,  
okazywać, mówić o nich i radzić sobie z nimi.

1. Co ja czuję?

„Wesołe i smutne chwile”- zabawa dydaktyczna.

Rodzic prezentuje dziecku obrazki przedstawiające symbole smutku i radości, a 
dziecko określa, który emotikon (symbol) oznacza smutek, a który radość.

https://www.youtube.com/watch?v=s1eQ8y5Yczg


Następnie Rodzic zaczyna zdania: Jestem smutny gdy... Jestem wesoły gdy... i  
poleca dziecku wypowiedzieć się zaczynając zdania w ten sam sposób.

2. „Co czuję ja, co czują inni”- zabawa dydaktyczna.

Rodzic prezentuje ilustracje przedstawiające zachowania znane i bliskie 
dzieciom. (Można je wydrukować, albo zaprezentować na ekranie komputera).



3. W płaczu nie ma nic złego.

„Co czujesz?”- wysłuchanie i analiza treści wiersza połączone z zabawą 
słownikową „Jak pomóc.”

Gdy ci smutno...
Gdy ci smutno, gdy ci źle,
przyjaciel zawsze wesprze cię.
On cię przytuli, otrze z twarzy łzy.
Pomoże nawet wtedy, gdy
nie wie do końca, skąd ten smutek w tobie,
lecz razem dacie z nim radę sobie.
Bo wasze serca czują tak samo,
a to właśnie kiedyś empatią nazwano.

Rozmowa Rodzica z dzieckiem na podstawie treści utworu.
Rodzic pyta: 

– Kto może pomóc, gdy jest smutno?
– W jaki sposób może pomóc przyjaciel. Jak może wesprzeć?

Rodzic wyjaśnia, że w wierszu pojawia się nowe słowo-empatia, które oznacza,  
że potrafimy odczuwać to samo, co druga osoba. Jeżeli naszemu koledze/  
koleżance jest smutno, to Tobie też jest smutno i próbujesz pocieszyć a może 
nawet oddać koledze/ koleżance swoją ulubioną zabawkę.

4. „Masaż na dobry humor”- zabawa ruchowa.

Rodzic wypowiada rytmicznie tekst rymowanki i wykonuje wspólnie z dzieckiem 
czynności o których mowa
Żebło nam wesoło, masujemy swoje czoło.
Raz dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la, la, la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz

5. Jak pozbyć się strachu?

„Przytul stracha” i „Strachy na lachy”- kształtowanie umiejętności radzenia 



sobie ze strachem.

Strach ma strasznie wielkie oczy,
Strasznym wzrokiem wokół toczy...
Lecz gdy go za uszkiem głaszczę,

W śmieszny pyszczek zmienia paszczę.
Coś dziwnego z nim się dzieje

Łagodnieje i maleje,
Mruży swoje kocie oczy
I w ogóle jest uroczy!

Strach ma strasznie wielkie oczy,
Strasznym wzrokiem wokół toczy,

Lecz ty dłużej się nie wahaj
I po prostu przytul stracha.

Rodzic pyta: Co to jest strach?; Kiedy strach się pojawia?; Jak wygląda?; Co 
czujesz gdy pojawia się strach?; Czego się boisz?; Co możemy zrobić, żeby go 
odpędzic?

6. „Strachu, strachu”- nauka wiersza na pamięć.

Strachu, strachu, rozchmurz się!- (rysujemy uśmiech w powietrzu)
Strachu, strachu, przytul się!-(tulimy się)
Czarno, ciemno znika już ... (machamy rękoma)
Słońce jasno, jest tuż, tuż! (robimy dwa podskoki).

7. Uczymy się wyrażać emocje.

Film edukacyjny: „Złość i sposoby radzenia sobie z nią”.

   https://www.youtube.com/watch?v=r6g3_z0r770

Po obejrzeniu filmu, Rodzic przeprowadza z dzieckiem rozmowę:

W jakich sytuacjach czujemy złość?

Co mamy ochotę wtedy robić?

Jak możemy sobie poradzić ze złością, co zrobić?

                                         Karty pracy



              „Przyklej twarze”-  (Rozpoznawanie emocji.)























                                       Pokojoruj obrazki kredkami.



 
                                             ,,Wielcy odkrywcy.” 
Kto to jest odkrywca? – Rodzic zadaje pytanie dziecku, które stara się 
odpowiedzieć na  zadane mu pytanie, wypowiada się, kogo uważa za odkrywcę, 
czym on się może zajmować, kto może być odkrywcą. Następnie Rodzic prosi, aby 
dziecko zastanowiło się, czy też już kiedyś coś odkryło. Dziecko ogląda portrety 
słynnych odkrywców: Krzysztofa Kolumba – słynnego podróżnika, odkrywcę 
Ameryki, Mikołaja Kopernika – słynnego astronoma, który odkrył, że to Ziemia 
krąży wokół Słońca.

    Krzysztof  Kolumb – słynny podróżnik, odkrywca Ameryki.

   Mikołaj Kopernik- słynny astronom, który odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca.

  Historia Mikołaja Kopernika-zobacz filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

                          

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4


                                                   Mali odkrywcy.
                                         Doświadczenia i eksperymenty.

                                              Powiedz mi, a zapomnę,

                                              pokaż- a zapamiętam,

                                              pozwól mi działać- a zrozumiem!

          Co rozpuszcza się w wodzie? 

          Potrzebne będą naczynia z wodą, sól, olej, cukier, kasza, lód, groch, łyżeczka.

Kiedy na stole są już te składniki, a dziecko ma naczynie z wodą i łyżeczkę, 

Rodzic proponuje połączyć z wodą jeden składnik i sprawdzić, czy jest on 

rozpuszczalny w wodzie. Po zakończeniu doświadczenia dziecko wyciąga 

wnioski oraz dzieli przedmioty na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.

 Zaczarowany balon.

 Materiały: butelka, balon, miska z ciepłą woda. Pustą butelkę wkładamy na   

około godziny do lodówki. Po godzinie wyjmujemy butelkę i nakładamy na 

jej szyjkę balon. Na około dwie minuty wkładamy butelkę do ciepłej wody. 

Balon nadmuchuje się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Wniosek: W wyniku ocieplenia powietrze znajdujące się w butelce rozpręża się 

i potrzebuje więcej miejsca, wpływa więc do butelki i go nadmuchuje.

           Jak Kopciuszek.

           Jak oddzielić sól od pieprzu. Po zmieszaniu drobno zmielonego pieprzu i

           soli  potrzyj plastikową łyżkę o wełnę i przyłóż do mieszanki. Czarne ziarna

           pieprzu  „podskoczą” do łyżeczki i zostaną oddzielone. 

           Wniosek: Plastikowa łyżka naładowała się elektrycznie wskutek pocierania o

           wełnę. Ładunek elektryczny przyciąga ziarna pieprzu. Ponieważ ziarna

           pieprzu są lżejsze.

          



                                                 „ Jesteśmy obserwatorami. ”

 

                                                                                                 



                                         A na koniec zajęć- umyj ręce!

 

                                                    DO ZOBACZENIA!
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