PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Elblągu
Temat działania: „Kolorowy świat wokół nas” – zajęcia z wykorzystaniem chusty klanzy
i tunelu animacyjnego.
Zasięg działania:
Cele działania:
Jak rozbudzić pozytywne emocje dzieci i zachęcić do wspólnych zabaw ? Zdarza się, że dzieci nie chcą
podać ręki swoim kolegom z grupy, a nawet nie pozwalają przyłączać się im do wspólnej zabawy.
Występowanie tego zjawiska skłoniło nas do poszukiwania bardziej skutecznych metod, które
pomogłyby szybciej zintegrować grupę i zlikwidować sztuczny podział na „my” i „oni”. Pomocną
okazała się pedagogika zabawy. Pedagogika ta jest pomocniczą metodyką pracy z grupą, która oferuje
propozycje interakcji w grupie w celu ułatwienia kontaktu między uczestnikami a samym sobą. Ułatwia
aktywność i zaangażowanie przy realizacji wspólnych celów, jakie przyjmuje grupa. Szukając pomysłu
na urozmaicenie zajęć edukacyjnych oraz zachęcenie dzieci do aktywnego włączania się
w proponowane działania wykorzystałyśmy chustę Klanzy i tunel animacyjny. Niezwykle kolorowa,
duża chusta świetnie sprawdza się w zabawie z dziećmi. Przyciąga wzrok, wzbudza zainteresowanie
i zaciekawienie uczestników zabawy. Dzięki niej zajęcia stały się ciekawe, a dzieci chętnie biorą w nich
udział.
Uzyskane efekty:
Dziecko:
 odczuło radość wspólnej zabawy, stan relaksu i odprężenia,
 ćwiczyło refleks, spostrzegawczość, zwinność i zręczność,
 posługiwało się różnorodnymi środkami wyrazu,
 utrwaliło podstawowe pojęcia matematyczne, przyrodnicze,
 rozwinęło wyobraźnię, słownictwo, kreatywność wypowiedzi, szybkość skojarzeń,
 posiadło umiejętność uważnego słuchania i empatii,
 nawiązało pozytywne relacje poprzez współdziałanie w grupie,
 rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni twórczej,
 posiadło umiejętności odczytywania znaczenia ekspresyjności ruchu, gestu i mimiki innych
osób,
 uznało pozytywne przeżycia jako wartość,
 utrwaliło właściwe zachowania prospołeczne.

Wnioski z realizacji:
Zabawy z chustą KLANZY i tunelem animacyjnym spełniły zamierzone cele dydaktyczne
i wychowawcze. Jedno działanie ćwiczyło szereg umiejętności. Zabawy łączyły wrażenia wzrokowe,
dotykowe i ruch, wprowadzały radosny nastrój i odprężenie. Chusta KLANZY i tunel dostarczyły wiele
radości uczestnikom zabawy, pobudzały wyobraźnię a także integrowały grupę..

Sam efekt pracy dzieci, rodzice mogli zobaczyć poprzez udział w zabawie fabularyzowanej
z wykorzystaniem chusty KLANZA pt. ,,Kopciuszek” i ,,Na morzu”.
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