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- rozmowy o zainteresowaniach dziecka,
tworzenie mapy słabych i mocnych stron (nacisk
na większą ilość zalet),przygotowanie listy
pozytywnych cech  (wybór które opisują dziecko),
wpisywanie w rysunek postaci  dziecka jego zalet,  
tworzenie wizytówki , reklamy dziecka, rozmowy o
rzeczach, które w ostatnim czasie (np.w ostatnim
tygodniu) poszły dziecku dobrze, omawianie
marzeń
-wspólny  czas rodzica z dzieckiem -  gry
planszowe, zabawy, rozmowy

- rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i
innych osób na schematach twarzy i fotografiach,
identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją,
pragnieniem, samoregulacja emocjonalna,
panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć
w sposób akceptowany społecznie, przyjmowanie
odpowiedzialności za własne zachowania, 
- Przykłady ćwiczeń, zabaw: relaksacja przy
spokojnej muzyce, zabawy masami plastycznymi,
masażyki, bajki terapeutyczne,ćwiczenia
oddechowe, wizualizacje, zabawy ruchowe,
ćwiczenia uważności

-identyfikacja formalnych i nieformalnych zasad
rządzących życiem społecznym, 
-Przykłady ćwiczeń, zabaw: omawianie, np. na
podstawie fotografii różnych sytuacji społecznych,
przedstawianie różnych kodeksów zachowań, np. ogólnie zasad
dobrego wychowania, zasad zachowania się przy stole lub w
miejscach publicznych, wszelkie gry planszowe oraz zabawy
ruchowe oparte na rywalizacji- dawanie dziecku okazji do
doświadczania porażki

Rozwijanie samoświadomości i pozytywnej samooceny

Opracowała Ismena Bąk, psycholog szkolny.

Edukacja emocjonalna

 Przestrzeganie norm i obowiązujących zasad
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-przyjmowanie perspektywy innych osób, rozumienie
komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie
pozytywnych relacji, rozumienie rozróżnienia na komunikację
werbalną i niewerbalną
- przykłady ćwiczeń, zabaw: zabawy w odgrywanie ról,
omawianie sytuacji społecznych przedstawionych na
sytuacjach,wyobrażanie sobie, co może myśleć, czuć osoba
przedstawiona na fotografii, każda gra typu activity,
kalambury

- problematyka szacunku do drugiej osoby, 
tolerancji, rozpoznawanie zachowań
asertywnych, agresywnych, uległych  
- przykłady ćwiczeń: opisy sytuacji, rozmowy nt.
różnic między zachowaniami agresywnymi,
asertywnymi i uległymi, odgrywanie scenek,
dialogów.

Opracowała: Ismena Bąk, psycholog szkolny

 Rozumienie zachowań/sytuacji społecznych

Kształtowanie zachowań asertywnych

Radzenie sobie ze stresem

- nauka rozpoznawania objawów fizycznych stresu,
a także jego przyczyn, skutków i sposobów
radzenia sobie
- przykłady ćwiczeń, zabaw: wszelkie zabawy
ruchowe, relaksacje, masażyki,  ćwiczenia
oddechowe, rysowanie/kolorowanie mandali,
tworzenie mapy ciała- identyfikacja objawów
związanych ze stresem, sporządzenie pomocnej
listy- własnych sposobów na minimalizowanie
stresu. 

 


