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Drodzy Rodzice, 2 kwietnia to Światowy Dzień Autyzmu.

„Każdy z nas jest piękny, dobry, mądry i szczęśliwy.

Każdy na swój własny sposób.

Jeśli nie możesz czegoś zaakceptować – zmień to.

Jeśli nie możesz czegoś zmienić – zaakceptuj to…”

Mam prośbę, żeby czas spędzony w tym dniu z dzieckiem poświęcić w/w tematowi.
Zapraszam  do  przeczytania  dziecku  odnoszącej  się  do  jakże  aktualnej  potrzeby
bezpieczeństwa  nas  wszystkich,  terapeutycznej  „Bajki  o  ciepłym  i  puchatym”:
https://encepence.weebly.com/uploads/6/1/2/6/6126046/bajka_o_ciepym_i_puchatym
.pdf ,

 Kolor niebieski jest symbolem solidaryzowania się z  ludźmi z autyzmem.

 Cele:
– rozwijanie uczucia akceptacji i empatii wobec drugiego człowieka,
– uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
– ćwiczenie motoryki dużej i małej,
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

„BAJKA O CIEPŁYM I PUCHATYM”                                                                     
W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców
rozdawał  innym  coś,  czego  coraz  bardziej  przybywało.  Wszyscy  swobodnie
obdarowywali się Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie. Matki
dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu; żony i mężowie wręczali
je  sobie  na  powitanie,  po  powrocie  z  pracy,  przed  snem;  nauczyciele  rozdawali
wszkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spotkaniu; nawet groźny
szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i Puchatym. Nikt tam
nie chorował inie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich rodzinach.
Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania
ludziom  leków  i  zaklęć  przeciw  różnym  chorobom  i  nieszczęściom.  Szybko
zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej
kobiety i w najgłębszej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie rozdawała zbytnio swoje
Ciepłe i Puchate, bo się skończy i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta
schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i  do tego samego namówiła męża
i  dzieci.  Stopniowo wiadomość rozeszła  się  po całym mieście,  ludzie poukrywali
Ciepłe  i  Puchate,  gdzie  kto  mógł.  Wkrótce  zaczęły  się  tam  szerzyć  choroby
i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło umierać.Czarownica z początku cieszyła się
bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się.  Lecz wkrótce
wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i  ludzie przychodzili  coraz rzadziej.
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Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo ludzie już nie
umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść. I byłoby
tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie znała
argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami
obdzielać  Ciepłym  i  Puchatym  dzieci  i  sąsiadów.  Z  początku  ludzie  dziwili  się
i nawet nie bardzo chcieli przyjmować- bali się, że będą musieli oddać. Ale kto by
tam upilnował dzieci! Brały, cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze
schowków swoje woreczki i znów, jak dawniej zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiemy,
czym się skończy ta bajka. Jak będzie dalej, zależy od Ciebie... dokończ...

Następnie  narysujemy  "Ciepłe  i  puchate"  Będziemy  potrzebować:  białą  kartkę
papieru, miękkie kredki: typu świecowe, pastele olejowe lub farby w sztyfcie- tylko
w  kolorze  niebieskim-  wszystkie  odcienie  (od  fioletu,  poprzez  granat  do  jasno
niebieskiego), zgodnie z inwencją dziecka.
Podczas  wykonywania  pracy  plastycznej,  można  włączyć  podkład  z  muzyką
relaksacyjną.
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

Po odpoczynku,  zabawie,  proponuję przeczytać z  dzieckiem i  omówić książeczkę
Kosmita - Fundacja ING Dzieciom
https://www.ingdzieciom.pl › _fileserver › item

                           
Kochane Dzieci !
Zapraszam Was teraz wysłuchania bajki,  a następnie wykonania pracy plastycznej
"Ciepłe  i  puchate",  na  podstawie  bajki.  Wybieżcie  tylko  kolor  niebieski-  różne
odcienie.  Zdjęcia  swoich prac  prześlijcie  na  adres  mailowy przedszkola,  zrobimy
wystawę.

Mam nadzieję, że podobała się Wam dzisiejsza  propozycja.

Ciocia/pani Magda
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