Scenariusz dla dziecka z grupy przedszkolnej „Jagódki" - grupa 4 latki
Temat zajęć: W jaki sposób radzę sobie ze złością?
Cele ogólne:
Nabywanie przez dziecko umiejętności wyrażania złości w sposób społecznie
akceptowany
Cele szczegółowe:
Dziecko potrafi wyrazić złość w sposób społecznie akceptowany
Środki dydaktyczne:
lusterko, czasopisma, kartka papieru A4, klej, nożyczki, utwór muzyczny:
Mercadante: Flute Concerto in E minor - 3. Rondo russo (Allegro vivace
scherzando) - dostępny na stronie internetowej.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa wprowadzająca
Proszę przeprowadzić z dzieckiem zabawę pt. „Jak się czuję i dlaczego?" :
 gdy jesteś głodny,
 kiedy idziesz do przedszkola,
 kiedy dostaniesz prezent,
 gdy ktoś gniewa się na Ciebie,
 kiedy ktoś zabierze Twoją zabawkę,
 kiedy ktoś sprawi Tobie przykrość,
 kiedy boli Cię brzuch.
Następnie proszę krótko przedstawić dziecku, czym jest złość, na czym polega,
w jaki sposób możemy ją opanować.

Poniżej przedstawiam krótką definicję złości:
Złość - jest to silna emocja, występuje w postaci niezadowolenia, to inaczej gniew,
silne wzburzenie. Każdy z nas złości się kiedy coś nam się nie udaje; trudniej
wtedy samemu sobie przynać się do tego.
Jesteśmy źli, kiedy coś nie udaje nam się, tak jak sobie wcześniej zaplanowaliśmy.
2. Pogadanka
Siadamy z dzieckiem na dywanie. Rodzic pyta dziecko: W jakich sytuacjach
czujesz, że jesteś zły, co się wtedy z Tobą dzieje? Jak się zachowujesz, kiedy jesteś
zły?
Dziecko krótko odpowiada na pytania rodzica, następnie wspólnie z dzieckiem
opracowujemy sposoby radzenia sobie ze złością.
3. Jak wygląda złość? - zabawa z wykorzystaniem lusterka
Dziecko bierze do ręki małe lusterko i siada na dywanie.
Rodzic prosi dziecko, aby za pomocą lusterka prezentowało poszczególne
czynności: “Zrób teraz taką minę, jaką masz kiedy jesteś zły"; “Jak wtedy
wyglądasz?"; " Co takiego przypomina Tobie Twoja mina?”
4. Taniec rodzic - dziecko
Rodzic dobiera się w parę z dzieckiem. Następnie proszę włączyć muzykę:
Mercadante: Flute Concerto in E minor - 3. Rondo russo (Allegro vivace
scherzando)
https://www.youtube.com/watch?v=OSsgRY-M1J4.
Wspólnie z dzieckiem tańczymy swobodnie przez krótką chwilę, następnie w
trakcie odpoczynku rozmawiamy z dzieckiem na temat roli muzyki jako sposobu
radzenia sobie ze złością:
Jak myślisz, czy muzyka pomogłaby Tobie, kiedy wpadasz w złość?;
Jaka powinna być wtedy muzyka? - spokojna, poważna, wesoła

5. Praca plastyczna: “Obrazek złości"
Na podstawie obrazków i zdjęć z czasopism proszę wspólnie z dzieckiem na kartce
papieru A4 stworzyć, w jaki sposób możemy starać się zapanować nad złością.
Następnie proszę przedstawić dziecku, w jaki sposób możemy odreagować złość
nie działając na szkodę własną oraz innych osób.
Zdjęcia, bądź obrazki podpisać.
5. Rozmowa z dzieckiem: Rodzic pyta dziecko: Co najbardziej podobało się Tobie
na zajęciach?

