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Kącik logopedyczny

Ćwiczenia usprawniające aparat mowy – język .
Dlaczego tak ważne jest aby język dziecka był w sprawny ? Po pierwsze : zbyt słabe mięśnie języka powodują, iż nie
może on wykonywać precyzyjnych ruchów, które są potrzebne do realizacji wielu głosek. Po drugie : nierozciągnięte jak
również skrócone wędzidełko podjęzykowe , powoduje często nieprawidłowy sposób połykania a co za tym idzie - wady
wymowy oraz wady zgryzu. Możemy usprawnić mięśnie języka poprzez odpowiednie ćwiczenia oraz masaże . Poniżej
przedstawiłam kilka propozycji ćwiczeń usprawniających . Najlepiej wykonywać je przed lustrem , przez około 2- 5
minut .

NASZE

INNOWACJE

Co dziś czuje pani Puch?
Witamy

szanownych

czytelników.

Z

wielką

przyjemnością

chcielibyśmy przedstawić Państwu bohaterkę naszej najnowszej innowacji
pedagogicznej – panią Puch . Ta niezwykła postać

wprowadza Wasze

pociechy w niezwykłą krainę emocji i jak przystało na prawdziwą chmurę ,
raz jest radosnym obłoczkiem a raz rozzłoszczoną chmurą burzową . Będzie
ona stałym bywalcem naszej gazetki .Innowacja ,, Co dziś czuje pani Puch ?’’
polega na prowadzeniu zajęć dotyczących emocji dzieci, opartych na
spotkaniach z panią Puch, zabawach, scenkach sytuacyjnych, pracach plastycznych. Dzięki tym czynnościom będą się
uczyć nie tylko rozpoznawać emocje, ale o nich mówić i starać się je okazywać w społecznie akceptowalny sposób. Z
punktu widzenia zdrowia psychicznego dzieci jest to niesamowicie ważna umiejętność, niezbędna do szczęśliwego i
zrównoważonego życia.

Ważne tematy

Złość u dziecka- jak dobrze to rozegrać
Niezależnie od wieku wszyscy przeżywamy takie same emocje. Pojawiają się one w nas w wyniku
potrzeb jakie odczuwamy. Z emocjami nie można dyskutować, trudno jest argumentować, tłumić oraz
świadomie o nich decydować. Wspierając prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka ważne jest, aby zdać
sobie sprawę jak kluczowe jest akceptowanie i przyzwalanie na wyrażanie wszystkich doświadczanych przez
dziecko uczuć. Warto docenić dużą rolę emocji w życiu każdej rodziny.
Podstawowych emocji mamy sześć: radość, złość, strach, smutek, wstręt, zdziwienie. Odczuwamy je od
pierwszych dni naszego życia, ponieważ już wtedy mamy swoje potrzeby, które dzięki reakcjom
emocjonalnym możemy realizować. Należy zrozumieć, że emocja to nie tylko „stan psychiczny”, ale także
„stan fizyczny”. Kiedy odczuwamy radość, nie tylko czujemy ją w sercu, ale także uzewnętrzniamy to
wyrazem twarzy, postawą ciała. Podobnie jest także ze złością, która również domaga się, aby w jakiś sposób
ją uzewnętrznić. Jednak czy można pozwolić na to, aby nasze dziecko w napadzie furii niszczyło swoje
zabawki, wyrywało je komuś, biło rodzeństwo, czy kładło się z krzykiem na podłodze? Aby dobrze to rozegrać
należy zwrócić uwagę na to, że przyzwolenie na odczuwanie i wyrażanie złości, nie oznacza naszej akceptacji
dla złych i krzywdzących zachowani pod jej wpływem. Każda emocja jest odpowiedzią na zaspokojenie
pewnej potrzeby, odczuwany strach wskazuje na to, że nie czujemy się pewnie i potrzebujemy zaspokojenia
potrzeby bezpieczeństwa.
Wstręt chroni nas przed np. zjedzeniem czegoś, co mogłoby nam zaszkodzić, a złość pozwala nam na
stawianie granic innym osobom, wyzwala w nas siłę i energię do działania, gdy zagrożone jest nasze
bezpieczeństwo, szacunek do samego siebie lub nasza przestrzeń. Warto w związku z tym zwrócić w
pierwszej kolejności uwagę na to, dlaczego nasze dziecko się złości, w którym miejscu jego potrzeby zostały
naruszone?

Pierwszym krokiem do poradzenia sobie ze złością dziecka jest zrozumienie skąd dokładnie ona pochodzi.
Zastanawiając się nad tym należy zostawić na boku własną perspektywę osoby dorosłej i doświadczonej,
natomiast przybrać perspektywę dziecka, które rozumie świat przez pryzmat własnych doświadczeń. Być
może sytuacja, która wydaje nam się drobnostką, dla naszego dziecka jest sprawą wielkiej wagi i znaczenia.
Dla nas dorosłych drobna sytuacja, dla dziecka, które nie rozumie jeszcze kontekstu, może okazać się
dramatem. Kiedy zdarza się coś, co wywołuje w nas złość, zwykle nie wybuchamy natychmiastowo, tylko
staramy się tłumić to uczucie.
Czasami sytuacja nie pozwala nam na wyrażenie złości, rozumiemy, że czasem nie wypada. To stłumione
uczucie powoduje wzrost napięcia.
Kiedy się złościmy, a nie potrafimy tego wyrazić lub nie rozumiemy czemu się tak czujemy nasze ciało się
spina, zęby zaciskają, mięśnie twarzy tworzą grymas, który zapewne każdy z nas kojarzy. Jeżeli połączymy to,
że nie do końca rozumiemy tego co się z nami dzieje z tym, że wiemy, że nie możemy pokazać tego, że się
złościmy, napięcie to rośnie do tego stopnia, że stajemy na skraju wybuchu złości.
Jako dorośli mamy większe możliwości przeciągnięcia tego stanu napięcia, żeby nie wybuchnąć tak od
razu, jednak dzieci tym bardziej nad tym nie panują i w takiej sytuacji wybuch złości może skutkować właśnie
krzykiem, płaczem, uderzeniem lub zniszczeniem czegoś. Zdarza się, że ta stłumiona złość przenoszona jest
przez dzieci na agresję wobec innych lub samego siebie.

Złość domaga się tego, aby ją poczuć, dlatego dajmy naszym dzieciom możliwość odczuwania złości,
zrozumienia jej i dalej poradzenia sobie z nią. Szukajmy tych rzeczy, które sprawiają, że dzieci się złoszczą i
do znudzenia powtarzajmy z nimi rozmowy na temat tego Co czują? Kiedy? Dlaczego?

Nazwanie złości po imieniu, zrozumienie na głos tego, skąd się wzięła, zaakceptowanie jej jest kluczowym
krokiem do tego, aby zmniejszać negatywne, silne, niekontrolowalne reakcje, które niszczą i które napędzają
złą atmosferę w rodzinie.

Kiedy już wiemy skąd się bierze złość dziecka i nauczymy się ją rozpoznawać ważnym jest, aby dać dziecku
narzędzie, by mogło sobie z tym uczuciem poradzić. Sposoby te podzielimy na dwie kategorie: psychiczne i
fizyczne. W sferze psychicznej pierwszym sposobem w jaki możemy dziecku pomóc to dać przestrzeń oraz
możliwość opowiedzenia o tym, co czuje. Ważnym jest, aby nie mylić zrozumienia złości dziecka ze zgodą na
wszystko czego chce, gdyż w życiu dorosłym także nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.

Dziecko należy nauczyć w oparciu o szczere rozmowy tego, gdzie leżą jego granice, których
nikt nie może naruszyć i kiedy jego wybuch złości jest jak najbardziej wskazany oraz kiedy
należy pokazać to, że jest niezadowolone, jednak trzeba odpuścić swojej roszczenia.
Nadmierne kontrolowanie emocji, a zwłaszcza złości, wykorzystuje ogromne zasoby energii psychicznej – im
większa kontrola, tym bardziej przeciążone mamy zasoby mentalne, co może prowadzić do utraty kontroli.
Takie mechanizmy obronne są nieskuteczne i tylko pogłębiają problem
Akceptacja wszystkich emocji, nazywanie ich i stwarzanie przestrzeni do ich przeżywania stanowi
konstruktywny sposób radzenia sobie z nimi. Istotną sprawą w tej kwestii jest także moment szczerej
rozmowy. Naszym celem jest, aby nie dochodziło do eskalacji napięcia i wybuchu, w związku z czym chcemy
aby nasze dziecko potrafiło szczerze nazywać emocje jeszcze przed wybuchem, tak żeby do wybuchu nie
doszło.
Zanim do tego jednak dojdziemy należy pamiętać, że kiedy do wybuchu złości dochodzi to nie jest to dobry
moment na szczerą rozmowę. Żeby dziecko zrozumiało i zapamiętało lekcję płynącą ze słów rodzica musi być
przynajmniej trochę uspokojone. Tak więc, jeżeli dochodzi do eskalacji złości, rozmowę odkładamy na chwilkę
później a zaczynamy naszą pracę od rozładowania napięcia strategiami fizycznymi. Takich sposobów na
rozładowanie złości u dziecka mamy całą paletę do wyboru. Należy trochę spróbować różnych, następnie
zobaczyć która działa najlepiej i przy niej pozostać. Sposoby te nie załatwiają całego problemu złości,
pomagają jedynie doraźnie ją wyciszyć, co daje nam przestrzeń, żeby pracować z dzieckiem nad jej
zrozumieniem.
Oto kilka przykładów zabaw kształtujących kontrolowanie własnych emocji:
USPOKAJAJĄCA PODUCHA: duża poduszka może być kupiona w sklepie lub zrobiona domowymi sposobami
np. gruby koc włożony w poszewkę od poduszki. Należy ułożyć ją w spokojnym miejscu, gdzie dziecko będzie
mieć możliwość wyciszenia. Bardzo ważna jest w tej sytuacji konsekwencja rodzica w kwestii przestrzegania
czasu jedna minuta na każdy rok życia (czyli 5 minut, dla dziecka które ma 5 latek). Warto, aby dziecko
samodzielnie kontrolowało czas poprzez np. klepsydrę lub ustawiony minutnik. Początkowo, rodzic wskazuje
dziecku że ma udać się wyciszyć na wielkiej poduszce. Po pewnym czasie, kiedy dziecko zacznie odczuwać
ukojenie związane z wyciszeniem na poduszce, samo będzie się tam udawać w celu wyciszenia.

BĄBELKOWY MASAŻ: jeżeli mają państwo dostęp do foli bąbelkowej warto zaproponować dziecku w chwili
złości turlanie po bąbelkowej foli do momentu ostatniego pstrykania bąbelków. Atrakcyjność takiej zabawy
może uwolnić dziecko od napięcia przykrych emocji.

GĄBKOWY RELAKS: jednym ze sposobów na wyciszenie emocji jest uderzanie dwoma pięstkami
jednocześnie, ugniatanie, ściskanie gąbek np. kąpielowych. Można także wykorzystać gąbki do masażu nóg i
przedramion dziecka, co również może złagodzić napięcie wywołane np. złością.
SILNE DMUCHANIE: wykorzystanie energii w dmuchanie przedmiotów przynosi bardzo dobry skutek w
rozładowywaniu napięcia związanego ze złością. Można wykonać to ćwiczenie używając piórka lub piłeczki,
polega na przedmuchaniu przedmiotu do jakiegoś celu, piórko można także dmuchać w górę. Do silnego
dmuchania można także wykorzystać balonik, który dziecko ma nadmuchać, następnie może dostać za
zadanie przebicie go własnymi rączkami lub odbijanie. Obie czynności wymagają dużo energii, która
wychodzi razem z nimi. Kiedy widzimy, że wybrane ćwiczenie sprawdza się dobrze i nasze dziecko się
uspokaja możemy przejść do etapu rozmowy na temat tego, co je rozgniewało, co się wydarzyło.
Ważne jest, aby zacząć taką rozmowę od pytania „jak się czujesz” i wokół niego zbudować rozmowę.
Dopiero w drugiej kolejności należy wskazać na skutki wybuchu złości, jeżeli w napadzie złości dziecko zrobiło
coś złego np. uderzyło kogoś lub zniszczyło. Na tym etapie należy wskazać, że takie zachowanie jest przez nas
niepożądane, złe. Można zauważyć, że taka kolejność rozmowy pokaże dziecku, że jego uczucia są dla nas
najważniejsze, jednak zachowanie było złe i za nie musi ponieść konsekwencje. Akceptacja emocji wpływa na
sposób radzenia sobie z nimi, dlatego istotne jest, aby rodzice przyjmowali wszystkie emocje, jakich
doświadcza ich dziecko, zaś odnosili się jedynie do zachowają, które np. naruszają granice np. Rozumiem, że
czujesz złość z powodu zepsutej zabawki. Nie zgadzam się jednak na to, żebyś kopał brata! To zachowania
powinny podlegać kontroli, a nie emocje.
Drodzy rodzice, w razie pytań lub spostrzeżeń w temacie radzenia sobie z trudnymi emocjami u dzieci,
zapraszam do kontaktu drogą mailową pod adresem estera.sudol@gmail.com Zwłaszcza w tym
niespokojnym czasie jeżeli mają jakieś trudności, pozostaje do Państwa dyspozycji.
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