	
  

SŁOIKI DOBRYCH SŁÓW
Dziś, zróbcie Słoiki Dobrych Słów.
Przydadzą się:
- słoiki z nakrętką – dla każdego z Was
- drobiazgi do ozdobienia słoika np.:
kawałki materiałów, wstążki, gumki
recepturki, sznurki (…)
- kartki, kredki, długopisy
Niech każdy z domowników przygotuje
swój słoik i go podpisze.
Kiedy słoiki będą już gotowe, wypiszcie na małych karteczkach kilka
dobrych słów, dla każdego członka rodziny. Mogą to być talenty, cechy,
umiejętności. Jeśli chcecie, możecie coś narysować. Składajcie karteczki na pół
tak, żeby za każdym razem można było odkrywać dobre słowo, które się na niej
kryje. Gdy takich karteczek przygotujecie już sporo, włóżcie je do słoików swoich
bliskich.
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Tak oto powstały Słoiki Dobrych Słów!
Teraz, każdy z Was – Duży i Mały - będzie miał w domu swój słoik
dobrymi myślami i życzeniami. Zawsze, kiedy będziecie mieć na to ochotę, albo
kiedy będzie Wam źle i ciężko, a nad Waszymi głowami (albo głowami Waszych
dzieci) zbiorą się czarne chmury i posępne nastroje, możecie otworzyć (swój)
słoik i przeczytać (o sobie) jakieś dobre słowo… Wszelkie smutki odejdą szybciej.
Słoiki Dobrych Słów mają jeszcze jedną moc. Uczą
nas życzliwości dla siebie i dla innych. Pokazują
(szczególnie dzieciom), że JESTEŚMY - dobrzy, kochani,
czuli… Choć czasem może nam się coś nie udać, albo
możemy mieć zły humor, to my sami jako - dzieci,
rodzice, partnerzy, ludzie – NIE JESTEŚMY źli. Tylko
akurat, coś nam nie wyszło. Tylko przez moment,
poczuliśmy się gorzej.
Słoiki, niech stoją w widocznych miejscach, tak abyście mogli uzupełniać
ich zawartość o kolejna Dobre Słowa!

TYLKO DLA RODZICÓW – SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
W związku czasem tak jest, jakbyśmy mówili do siebie w obcym języku…
Niech każde z Was na napiszcie na kartce trzy słowa, które lubi słyszeć i jedno,
którego nie lubi… Wymieńcie się kartkami i porozmawiajcie o Waszych
słowach…
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