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Pojedynek na miny
Elementy potrzebne do zabawy: spore lusterko 

Jest to zabawa w przekazywanie emocji za pomocą min i gestów. 
Jest to świetne ćwiczenie rozumienia komunikatów niewerbal-
nych, które są ważną społeczną umiejętnością.  A więc, pojedyn-
kujmy się na miny!  Do zabawy potrzebne jest spore lusterko, 
abyście wspólnie ze swoim przyjacielem lub kolegą mogli się w 
nim razem przejrzeć. Siadacie naprzeciwko lustra. Jeden z Was 
proponuje zabawę: „Robimy miny i zobaczymy, kto kogo rozbawi”.

 

Kto zaczyna pierwszy może rozwiązać oczywiście wyliczanka. 
Teraz ruszacie do ataku na przemian, kto zrobi śmieszniejszy 
grymas. W trakcie takiego pojedynku można prychać i podska-
kiwać. Staracie się nie używać słów, tylko wszystko wyrazić w 
sposób niewerbalny.  Można bawić się w przekazywanie innych 
emocji, np. kto kogo „przestraszy” groźniejszą miną. Wtedy uda-
jecie na przemian groźne postaci i reakcje na przestraszenie 
„straszną” miną.

I najwidoczniej to się sprawdza! Odczuwamy to bezpośrednio na wła-
snej skórze! Nie ma inaczej: nasi przodkowie naprawdę byli wspaniały-
mi i mądrymi obserwatorami! 
Jeszcze trochę lata do nas zawita, tak – na pożegnanie… Do końca 
tygodnia ma być prawdziwie wakacyjnie: z ciepłem, słońcem i do-
brym humorem. 

Czego Wam wszystkim  
życzę z całego serduszka!

DLA DZIECI

Przysłowie miesiąca

Kiedy słońce pocznie glić,

Nie zaufaj jemu śmiele,

Bo się lubi w chmurze kryć

I posyła grzmotów wiele.

Borówka brusznica
zdrowia rusznica
smakiem zachwyca
krasi lica
Smakuje wybornie
wygląda pokornie
jak por? Nie!
Bardziej niepozornie

Choć mała kuleczka
jak Wildsteina teczka

rządzi wszechrzeczą

W postaci soku
dostaje amoku
jak ręce, które leczą

Źle wykorzystana
to narzędzie szatana
przesadnie pobudza

Ma siłę nagana
jest nieokiełznana

jak żona cudza
Wiejskie dziewczęta
zbierają w chuścięta

czerwone owoce
wrzucają w kadzie
w słodkim nieładzie
wybuchają moce
cukry się szklą
zachodzą mgłą
oczy rozmarzone

Pęka brusznica
a dziewczyn lica

dziwnie zaczerwienione!

Poemacik o borówce
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Przysłowie miesiąca

1. Kiedy jedziecie z rodzicami samochodem:
A – rozglądacie się dookoła;
B – spoglądacie za okno od czasu do czasu;
C – rozmawiacie i nie zwracacie na nic uwagi.

2. Kolega/koleżanka mają zupełnie nowe ubrania:
A – na pewno tego nie przeoczycie;
B – zauważycie, jeżeli to będzie coś oryginalnego;
C – prawdopodobnie w ogóle tego nie zobaczycie.
 
3. Po wycieczce szkolnej do jakiegoś miasta:
A – dokładnie pamiętacie, co i gdzie oglądaliście; 
B – oglądając zdjęcia, przypominacie wszystkie szczegóły;
C – pamiętacie tylko te miejsca, w których szczególnie 
Wam się podobało.
 
4. Podczas Waszej nieobecności, ktoś przestawił w po-
koju pewien drobiazg: 
A – zauważyliście to zaraz po wyjściu do pokoju;
B – jeżeli to coś ważnego, zauważacie;
C – prawdopodobnie tego w ogóle nie zauważycie.

5. Jeżeli potrzebujecie książki, płyty lub kasety, które 
macie w swoim pokoju:
A – od razu wiecie, gdzie znajduje się  
potrzebna rzecz;
B – musicie trochę poszukać;
C – musicie dość długo poszperać.

6. Którą grę najbardziej lubicie:
A – puzzle;
B – gry edukacyjne;
C – bierki. 

7. Czy znacie swoich sąsiadów?
A – potraficie dokładnie opisać swoich sąsiadów;
B – znacie tylko dzieci mieszkające w pobliżu;
C – nie znacie swoich sąsiadów.

8. codziennie chodzicie do szkoły tą samą trasą i:
A – potraficie odtworzyć w pamięci wszystkie szczegóły: 
szyldy sklepów, kosz na śmieci, drzewa, pękniętą płytkę 
chodnikową, znaki drogowe;
B – nie zwracacie uwagi na to, co mijacie;
C – pamiętacie tylko, gdzie znajduje się sklepik ze 
słodkościami.
 
9. Poznaliście ostatnio nowego  kolegę/nową 
koleżankę i:
A – zapamiętaliście jego/ jej kolor włosów i oczu;
B – wiecie tylko, w co był/była ubrani; 
C – pamiętacie tylko, jak ma na imię.

10. Jak wyglądały Wasze wakacje z ubiegłego roku:
A – możecie ze szczegółami wszystko opowiedzieć;  
B – pamiętacie tylko gdzie i z kim byliście;
C – to było rok temu – niczego nie pamiętacie. 

Odpowiedzcie na pytania (tylko szczerze!), a będziecie wiedzieć, czy nie zaistniała 
potrzeba jakiejś zmiany w Waszym zachowaniu. I to nie jest tak: po prostu już mam 
taki charakter. Wszystko zależy tylko od Was! 

PSYCHOTEST

Czy jesteście spostrzegawczy?

Najwięcej odpowiedzi „A” – SOKOLE OKO – jesteście jak Sherlock Holmes. Widzicie wszystko – każdy szczegół jest dla 
Was ważny. Nic nie ujdzie Waszej uwadze, nawet plama na garniturze taty. Bez żadnego wysiłku zapamiętujecie mnóstwo 
szczegółów z miejsc, w których bywacie nawet po długim czasie. W klasie jesteście specjalistą od znajdowania rzeczy 
zgubionych. Dobrze byłoby jednak, gdybyście czasem zapomnieli o swojej funkcji najlepszego obserwatora i po prostu 
dobrze się bawili.
Najwięcej odpowiedzi „B” – OBSERWATOR – z Waszą spostrzegawczością wcale nie jest tak źle. Jesteście osobą, którą 
zwraca uwagę na różne szczegóły. Zdarza się Wam popełnić gafę polegającą na okazaniu zachwytu nad czymś, co jest już 
od dawna. Doskonale zapamiętujecie drogę, szczególnie wtedy, jeżeli idziecie lub jedziecie nią po raz pierwszy. Widzicie 
i słyszycie to, co potrzeba. Nie zaśmiecacie swojej głowy zbędnymi informacjami, które nikomu nie są przydatne. Jeżeli 
bowiem czegoś dobrze nie wiecie, na wszelki wypadek nie zabieracie zdania. Tak trzymać!
Najwięcej odpowiedzi „C” – GAPA – jesteście osobą mało spostrzegawczą. Przez to właśnie przydarzają się Wam różne 
wpadki. Zdarza się zaczepiać nieznajome osoby lub nie rozpoznawać kolegów, których dawno nie widzieliście. Kiedy już 
coś robicie, nie zwracacie uwagi na to, co się dzieje wokół. Postarajcie się być bardziej uważni i już teraz możecie zacząć 
ćwiczyć – zabawa w szukanie szczegółów na jakimś rysunku, puzzle, gry komputerowe itp. Na pewno Wam w tym pomo-
gą. A przez swoją nieuwagę może Wam umknąć wiele naprawdę wartościowych rzeczy! 
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