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Rehberlik Servisi Bülteni: Duyguları ifade etme
• Etkinliklerden uygun gördükleriniz seçerek, planı çocuğunuza göre uyarlayabilirsiniz.





























Günün öyküsü: Dans Zamanı

http://www.egitimdebirlikteyiz.org/CmsFiles/Materyaller/6/dans_zamani.pdf


Duygu kartları hazırlama
*Kartlarla yapabilecekleriniz ekteki rehberlik bülteninde



Kaşıktan kukla yapma



Çubuklarla (kürdan, makarna vb.) 

geometrik şekiller yapma

2 boyutlu şekiller Köşeler için oyun hamuru, haşlanmış nohut, küp kesilmiş elma vb kullanılabilir



Eşleştirme çalışmaları



Eşleştirme çalışmaları



Müzik ve dans: Mini mini bir kuş donmuştu

https://www.youtube.com/watch?v=llNwZCnhHQY


Şu andak� süreçte çocuklarımızın uzun zamandır
süregelen düzenler� değ�şt�, sürekl� �let�ş�m hal�nde
oldukları k�ş�lerden uzaklaştılar. Ve en öneml�s� onlara bu
durum nasıl açıklandığı. Bu bültende çocuklarımızla
duyguları üzer�ne konuşmakta yol göster�c� olmaya
çalışacağım.

S�zler bunları uygularken çıktı alamazsanız kend�n�z bas�t
ç�z�mler yapab�l�rs�n�z. Ya da telefonlarınızdan bu
s�mgeler� açab�l�rs�n�z.
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Çocuklarımızın çoğu �ç�n b�z�m anlayamadığımız bel�rs�z ve
korkutucu zamanlar vardır (çığlık atmalar, yer�nde duramamalar,
zarar verme davranışları, ağlama kr�zler�…). Tüm bunların
temel�nde �se genell�kle onların �let�ş�m kurmakta ve duygularını
�fade etmekte güçlük yaşamaları yatmaktadır.

Öncel�kl� olarak çocuğumuzla rahat �let�ş�m kurab�leceğ�m�z b�r
ortamda göz göze �let�ş�m kurmaya çalışın.    
İlk olarak çocuğunuza Duygu Eşleme Oyunundak� büyük kartları
göstererek duyguların �s�mler�n� tek tek söyley�n.        
B�r ayna karşısına geçerek bu duyguların �fadeler�n� yaparak
çocuğunuzun görmes�n� ve aynısını yapmasını sağlayab�l�rs�n�z.        
S�zler bu duygu �fadeler�n� çocuğunuzun durumuna göre arttırab�l�r
ya da azaltab�l�rs�n�z.        
Pek�şt�rmek amacıyla �lk etk�nl�k olarak Duygu Eşleme Oyununu
oynayab�l�rs�n�z. Üsttek� küçük kartları keserek büyük kartlardak�
küçük alanlarla eşleşt�r�n.  
Sonrasında �se Sürec� Değerlend�rme etk�nl�ğ�n� yapab�l�rs�n�z. İk�nc�
bölümdek� kartları keserek şemaya yerleşt�r�lecekt�r. Bu etk�nl�kte
önce s�z duygularınızı bel�rt�len şemaya göre yapab�l�rs�n�z.
Çocuğunuz yaparken onların kend� duygularını �fade etmes�ne �z�n
ver�n. S�z�n �ç�n önems�z gelen b�r durum onun �ç�n öneml� olacağını
unutmayın.
Kend�n� �fade ett�ğ�nde jest m�m�kler�n�zle, davranışlarınızla onu
anladığınızı h�ssett�r�n. 
Bu uygulamaları çeş�tlend�rerek çocuğunuzun yukarıda anlattığım
kr�z zamanlarında kend�n� �fade etmes� �ç�n kullanab�l�rs�n�z.



DUYGU EŞLEME OYUNU





Bu aralar farklı  durumlar yaşıyoruz. 
Kend�m�                           h�ssed�yorum.

Ben                            görmey� çok özled�m.

Ben                             özled�m.

Şu an                                

Bu aralar sürekl�                        

Tekrar özled�ğ�m şeylere                                
kavuşacağımı  b�l�yorum.                                

 

SÜRECİ DEĞERLENDİRME
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