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ZNAJDUJĄ SIĘ UKRYTE W IKONACH KSIĄŻEK WRAZ Z
RECENZJAMI/KRÓKIMI OPISAMI.

PROPOZYCJE KSIĄŻEK WARTYCH UWAGI

https://biblioteczka-apteczka.pl/index.php/2016/12/06/garsc-radosci-szczypta-zlosci/
https://zakreconamama.pl/1624/uwaznosc-spokoj-zabki-recenzja-ksiazki-ilustracje-uczuciowej-zabki/
http://www.poczytajdziecku.pl/2016/09/duze-sprawy-w-maych-gowach.html
http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-recenzja/
https://emocjedziecka.pl/nauka-rozmawiania-z-nastolatkiem-wg-eline-snel-czyli-daj-przestrzen-i-badz-blisko/
https://bajkochlonka.pl/2018/12/19/przyjaciele-zyrafy-bajki-o-empatii-recenzja/
https://elzbietazubrzycka.pl/ksiazeczki-dla-dzieci/
http://www.blairczyta.pl/2016/01/dariusz-chwiejczak-czarodzieje-moga.html
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Dobrej lektury,
Twój Psycholog

https://www.juniorowo.pl/praktyczny-pan-historia-o-niemruczeniu-kota/
https://www.hellozdrowie.pl/blog-masz-prawa-czlowieku/
http://opsychologii.pl/kraina-uwaznosci-rozmowa-z-agnieszka-pawlowska-video.html
https://emocjedziecka.pl/12-waznych-opowiesci-polscy-autorzy-o-wartosciach-dla-dzieci/
https://matkawariatka.pl/opowiesci-dla-chlopcow-ktorzy-chca-byc-wyjatkowi/
https://www.strefapsotnika.pl/opowiesci-na-dobranoc-dla-mlodych-buntowniczek-2/
https://abc.tvp.pl/28066787/bajki-filozoficzne-opowiesci-mistrza-sofiosa
https://biblioteczka-apteczka.pl/index.php/2017/02/27/cud-chlopak/
https://biblioteczka-apteczka.pl/index.php/2019/04/23/nauczmy-dzieci-czytac-nauczmy-dzieci-latac/?fbclid=IwAR3LgfLA-JdxqhOji5eLQP0E828nOjcfizaXPhlyvAqZOX3-vX0sNZRjd64


Drodzy rodzice
 

Wieczór to czas, kiedy zwalniamy, wyciszamy się. W trakcie dnia, trudniej
jest znaleźć odprężenie, spokój i siły na wytłumaczenie dziecku

niektórych jego zachowań i emocji, zwłaszcza kiedy sami jesteśmy w
emocjach bieżących sytuacji. Wieczorem natomiast zarówno dla nas jak i

dzieci łatwiej jest spojrzeć z dystansem na sytuacje z minionego dnia.
Dlatego też moja propozycja dla Państwa na dzisiejszy wieczór, to położyć

się razem do łóżka, spróbować puścić wodze wyobraźni i opowiedzieć
dziecku własną, wymyśloną bajkę. Inspiracji do bajki poszukajcie

Państwo w tym co wydarzyło się dzisiejszego dnia. Z czym dziecko miało
trudność? W jakiej sytuacji się sfrustrowało? Wymyślcie Państwo postać,

która przeżyje podobne trudności, jakich dziś doświadczyło dziecko, a
zakończenie bajki niech stanowi dobre rozwiązanie tej sytuacji, czyli

wskazówki dla dziecka jak sobie poradzić kolejnym razem.Spróbujmy też
zachęcić dzieci do opowiedzenia nam własnej bajki. Wspiera to rozwój

wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego i planowania, ponieważ
mimo, iż będą to proste bajki, dziecko musi wymyślić początek,

rozwinięcie i zakończenie historii. To co dziecko nam opowie, może być
ważne też pod względem jego emocji i doświadczeń z dzisiejszego dnia –
wejdźmy więc z ciekawością w jego świat. Dodatkowo opowiadanie bajek,
to także praca nad słownictwem. Pamiętajmy jednak, że dużo ważniejsza
od poprawnego wymawiania słów, jest w tym momencie nasza wspólna

bliskość.
Jeżeli nie macie Państwo w sobie gotowości na ten moment z różnych

przyczyn do tworzenia bajek, skorzystajcie z gotowych propozycji
dopasowanych do  potrzeb Państwa dziecka - rozmawiajcie o bohaterze, o

jego odczuciach, o tym jak dziecko rozwiązałoby ten problem? 
Możecie spróbować opowiedzieć znaną już historię z perspektywy innej

postaci pokazując w ten sposób znaczenie spojrzenia drugiej osoby a tym
samym rozwijając inteligcję emocjonalną waszego dziecka.

Treść opracowano w oparciu o doświadczenia własne oraz post Child Theraphy

Na stronie www.biblioteczka-apteczka.pl znajdziecie Państwo
mnóstwo propozycji.

https://biblioteczka-apteczka.pl/

