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Kolejny tydzień pracy zdalnej przed nami , w tym tygodniu będziemy omawiali temat   Z kulturą za pan brat.                                  Dzieci poznają wartość Wiara w siebie oraz pojęcia: film, film animowany, teatr, poznają cechy baletu i opery a także roli aktora w teatrze.
Kilka słów o wartości Wiara w siebie
Wiara w siebie jest przekonaniem o własnej sprawczości. To świadomość danej osoby, że jest w stanie wykonać różne czynności, osiągnąć zamierzone cele, odnaleźć się w różnych sytuacjach. Jej elementem jest wysokie poczucie własnej wartości. Dzieci zwykle mają naturalną tendencję do wiary we własne możliwości. Może nawet czasem się wydawać, że jest ona przesadna, dlatego warto wesprzeć je, by potrafiły zachować równowagę. Tak, by w przyszłości ich wiara w siebie nie wykluczała świadomości ich mocnych i słabych stron, ale była z nią spójna.
Można wesprzeć maluchy w budowaniu wiary w siebie poprzez:                                                                                                                                      – zachęcanie do podejmowania wysiłków, próbowania swoich sił w różnych typach zadań i chwalenie podejmowania prób;                                                                                                                                                                                                                                    – pokazywanie mocnych i słabych stron z zaznaczeniem, że słabości mogą zostać zniwelowane przez mocne strony oraz że wielu rzeczy można się nauczyć;                                                                                                                                                                               – częste proponowanie zadań, w których dzieci mogą odnieść sukces, jeśli włożą w nie trochę wysiłku;                                                     – opowiadanie bajek, w których bohaterowie, dzięki wierze w siebie i niepoddawaniu się mimo przeciwności, osiągnęli zamierzony cel
Rodzic może przygotować dla dziecka tor przeszkód z zadaniami o różnym stopniu trudności. Zachęca do udziału i podejmowania prób pokonania wszystkich przeszkód. Mówi, że nie należy się bać, że coś się nie uda, ale uwierzyć w siebie. Podczas zabawy zachęca dziecko do aktywności, szczególnie przy zadaniach sprawiających większe trudności.
Na koniec Rodzic omawia zabawę: mówi dziecku, że jeśli ktoś nie wierzy w siebie i nie próbuje pokonać jakiejś przeszkody, to niczego się nie naucz. Jeśli natomiast ktoś próbował, ale mu się nie udało, to znaczy, że tak łatwo się nie poddał i nauczy się czegoś nowego (ćwiczy  wytrwałość), a jeżeli dalej będzie próbował i nie będzie się poddawał, pewnego dnia na pewno mu się to uda.
Pozdrawiam. J. Steciuk


