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Czytamy rysunki naszych dzieci

D

ziecko w wieku przedszkolnym

interesuje się otaczającą
rzeczywistością: poszukuje, bada,
obserwuje. Trzeba wykorzystać każdą
chwilę, aby rozbudzać jego ciekawość
oraz rozwijać posiadane, wrodzone
zdolności. Dzieci myślą w sposób
magiczny. Znajduje to
odzwierciedlenie w ich obrazkach.
Spontanicznie namalowane rysunki, które przykuwają uwagę, to życie
młodego człowieka, realny i fantastyczny świat widziany oczyma dziecka.
Rysunki mogą ukazywać radość lub smutek towarzyszący dziecku w jego
życiu codziennym. Są to dokumenty opisujące marzenia, sny, lęki,
pragnienia. Poprzez język graficzny, jakim jest rysunek, dzieci ukazują nam
siebie, swoje spojrzenie na świat. Wyrażają to inaczej niż dorośli, znacznie
prymitywniej i niezręcznej, ale zawsze swobodniej, szczerzej i ciekawiej.

D

ziałalność plastyczna spełnia również funkcję terapeutyczną. Przez

rozwijanie oraz kształtowanie różnych umiejętności dziecka, uczy wiary we
własne siły i możliwości twórcze. Maluch tworzy, bawiąc się rysowaniem,
rysuje to co umie i jak umie, gdyż podświadomie gromadzi różnorodne
przeżycia i doświadczenia, których intensywność wymaga rozładowania,
więc przekazuje je w działalności plastycznej. Taka ekspresja to forma
komunikacji z innymi ludźmi , to niejako odtwarzanie stosunków
międzyludzkich. Wszystko to jest źródłem przyjemności, radości i
interesującym zajęciem podobnie jak zabawa.
Wnikliwie obserwując prace plastyczne dzieci możemy poznać ich uczucia,
dowiedzieć się czy są szczęśliwe, co myślą, czego się obawiają, o czym
marzą, jak postrzegają najbliższe otoczenie.

Wskazówki:
KOLORY:
1. Rysunki o bogatej kolorystyce świadczą o prawidłowej kondycji
psychicznej dziecka, pozbawionej lęków, a wypełnionej radością i
optymizmem.
2. Ciemna kolorystyka / czernie i szarości / może świadczyć o
skłonnościach do stresu, o towarzyszących dziecku lękach i obawach.
3. Zdecydowana dominacja czerwieni z czernią może zdradzać skłonności
do agresji.
LINIE:
1. Linie wyraźne, długie towarzyszące żywej kolorystyce świadczą o
otwartości, pewności siebie i stabilności emocjonalnej.
2. Linie cienkie, delikatne, często krótkie mogą mówić o braku wiary we
własne siły, braku pewności siebie i skłonnościach do ukrywania własnych
uczuć.
POSTACIE:
3. Postacie niewielkie lub rysowane na krawędziach kartonu, mogą
sygnalizować o nieśmiałości i braku wiary we własne siły, niepewności.
4. Rozmieszczenie na rysunku członków rodziny świadczyć może o
charakterze zacieśnionych więzi z dzieckiem np.
 postacie rozproszone – rozluźnione więzi,
 bliskość postaci – silne więzi,
 oddalenie od rodziców – poczucie zagubienia, niedoceniania.
 postacie dużych rozmiarów, centralnie rozmieszczone, wypełniające
niemal całą kartkę mówią nam o pewności siebie, wewnętrznej energii,
otwartości dziecka.
 A postacie rozmieszczone w centrum rysunku, to postacie ważne dla
dziecka, z którymi jest ono w silnym związku emocjonalnym, bądź mówią
o pozycji jaka ta osoba zajmuje w rodzinie.
5. Umieszczanie wielu szczegółów na postaci lub rysowanie jej z ogromną
starannością to sygnał dotyczący znaczenia lub dominacji tej osoby w
rodzinie.
6. Pomijanie własnej osoby w rysunkach prezentujących rodzinę może
świadczyć o braku doceniania własnej pozycji, o zaburzonych relacjach
rodzinnych np. brak miłości.

7. Rysowanie tylko siebie może być sygnałem nadmiernej na sobie
koncentracji z powodu np. nadopiekuńczości ze strony rodziny lub
przeciwnie braku zainteresowania (dziecko czuje się zaniedbywane,
opuszczone, może liczyć jedynie na siebie).
8. Pomijanie postaci lub ich fragmentów, oszpecanie czy też pomniejszanie
postaci na rysunkach może świadczyć o nieprawidłowych relacjach np.
zazdrości, rywalizacji, niechęci, braku bliskości.
9. Ukazywanie siebie mniejszym lub młodszym niż w rzeczywistości może
sugerować chęć powrotu do bezpiecznego, beztroskiego dzieciństwa,
pozbawionego np. nakazów, zakazów, zdań, nowych ról (np. braku
jednego z rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa), którym nie
może obecnie sprostać.
10. Prezentowanie w rysunkach rodziny osób fikcyjnych może być
wynikiem pragnień, marzeń o poszerzenie jej np. o rodzeństwo, ojca,
matkę.
11. Rysowanie w tematach rodziny jedynie domu – budynku
pozbawionego ludzi może świadczyć o niestabilnych np. konfliktowych
relacjach rodzinnych zaburzających u dziecka poczucie bezpieczeństwa czy
trwałości rodziny.
12. Kolejność rysowania postaci i czas poświęcony na ich narysowanie
(ilość nanoszonych szczegółów) może świadczyć o roli i pozycji jaką dla
rysującego zajmuje prezentowana postać.
Podkreślanie smutku, żalu w rysunku
(mimika twarzy, łzy), przygnębiające otoczenie, katastroficzny krajobraz,
może świadczyć o lękach, przykrych przeżyciach np.. utrata kogoś
bliskiego, wypadek, rozstanie rodziców.
Powtarzająca się niepokojąca tematyka prac plastycznych
powinna stać się sygnałem do uważnej obserwacji i otoczenia dziecka
szczególną opieką, a nawet do sięgnięcia po psychologiczną poradę.

„KOLĘDY POLSKIE” taki był tytuł koncertu w wykonaniu zespołu wokalnego
„CANTO AMICI”, który odbył się w naszym przedszkolu 12 stycznia.
Zespół działa przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W skład zespołu wchodzą emeryci, obdarzeni pięknym głosem i młodzi duchem.
Poprzez fakt, iż w zespół wykonywał utwory znane dzieciom ze świąt, koncert stał
się bliższy sercom dzieci. Eleganckie stroje, piękny śpiew, gra na instrumencie,
wprowadziły dzieci w magiczny świat muzyki jakże pięknej i radosnej.
Uświadomił dzieciom, iż przeszłość to nie tylko historia, ale wszystko to, co
obecne, a więc ludzie i stworzona przez nich kultura, która jest powodem do bycia
dumnym ze swego. Koncert ten zbliżył „to co nasze i małe, ku temu co wielkie” i
mamy nadzieję, że „nie pozwoli temu co małe, bezkształtnie się rozpłynąć”. Bo jak
powiedział Oskar Kolberg należy zrobić wszystko, „by prastare zwyczaje nie
wytarto z pamięci”. W koncercie tym, wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające
do naszego przedszkola.

JAK CO ROKU W KARNAWALE,
WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE.
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym
elementem tego okresu są bale karnawałowe.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci,
dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było u nas w dniu 14.01.2016r.
Tego dnia już od rana w przedszkolu
pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać
wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider - Mana,
Batmana, ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać
dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.
W międzyczasie dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego
oraz zdjęć indywidualnych, a także rozkoszować się słodkim poczęstunkiem.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal
umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było
głównym celem tego balu.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie
pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniach 8 i 9 lutego w naszym przedszkolu
odbyły się uroczystości z okazji Święta Babci i
Dziadka.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w
życiu każdego dziecka, dlatego w tym
szczególnym dniu dzieci z naszego przedszkola
również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach.
Wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przedstawienia. Licznie
przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i
z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły
radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.
Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na
przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci
jak i dziadków!

ZABAWY DLA DZIECI

