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"Малюю себе нового – ми можемо непомітно намалювати нову реальність, створивши її зі своєї мрії!"



У рамках зустрічі Ви зможете поповнити скарбничку технік  у роботі з дітьми  молодшого
шкільного віку використовуючи  тематичні картинки «Помогайко». Набути необхідні

вміння використання даного методологічного матеріалу при корекції таких
психологічних проблем у дітей як: соціальна дезадаптація, страхи, порушення

комунікативних функцій, адаптація у дитячому колективі, аутичні поведінкові реакції.
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Вся радість життя вміщується в усмішці дитини!



складання казок за картинками;
тематичне малювання за мотивом набору «Помогайко»; 
корекційно-рухові ігри;
обговорення випадку з практики.

Інформаційне повідомлення  «Використання проктивних картинок у роботі
психолога».
Методика «Помогайка у пошуку радості».
Малювальні техніки з використанням картинок.
Створення казки «Що допомогло Помогайку стати ……»
Презентація використання картинок у роботі з дитячими страхами.

 Буде реалізовано такі форми роботи: 

Хід зустрічі:
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ЯК ВИ СЕБЕ ВІДЧУВАЄТЕ?
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Ми можемо знаходитись в певному емоційному стані.
Нам варто прислухатись до себе.
Ми маємо піклуватися про себе. 
Наші емоції можуть бути поділені на чотири зони. 
Ми можемо обрати конфортну для себе зону.

Низький рівень енергії та
мотивації для участі

 

Загалом уважний із
позитивними емоціями

 

Що відчуває себе
дискомфортно та відчуває

потребу в концентрації
 

Сповнений негативних
емоцій і може відреагувати

брутально
 

Сині,
зелені,
жовті, 
 червоні
.
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Сум
Втома
Біль

Нудьга
Апатія

 

Спокій
Радість

Зосередженість
Стабільність

Самовладання
 

Занепокоєння
Нервовість

Роздратування
Розгубленість

 

Злість
Переляк
Паніка

Хочу кричати
Не в собі

 

Синя
зона

Зелена
зона

   Жовта  
 зона

Червона
зона

Ось приклади емоцій у
межах однієї зони.



в якій зоні
знаходетесь ви?
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як ми можемо допомогти собі?

Практикуйте свідоме
дихання. 

"Дихання по квадрату"

Рухайтесь Практикуйте
медитацию.

https://www.youtube.c
om/watch?v=6-

vLx0oPD_A 



"Дихання по квадрату"
Це одна з найпростіших методик швидкого заспокоєння. За цією

методикою потрібно пальцем однієї руки водити по долоні іншої,
утворюючи квадрат. На вертикальних гранях уявного квадрату

треба робити вдих/видих, а на горизонтальних паузи. Вдих – пауза
– видих – пауза. Так треба повторювати хвилин з п’ять або поки не

заспокоїшся. Таким чином людина починає контролювати своє
дихання. Також це і тактильні відчуття – людина починає

відчувати своє тіло.
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Відомий педагог П.Ф. Лесгафт писав, що завдання фізичного виховання полягає у тому, щоб
навчити дітей «свідомо ставитися до своїх рухів». Він високо оцінював виховне значення ігор,

обґрунтував, що під час гри здійснюється єдність фізичного і психічного розвитку дитини.
Під час ігрової діяльності  створюються позитивні умови для розвитку уваги, сприймання,

пам‘яті, уточнення певних понять.
"Сіамські близнюки"

Інвентар: кольорові стрічки, поролонові куби.
Зміст гри. Діти діляться на пари, стають пліч-о-пліч, обіймають однією рукою один одного за пояс, «внутрішні»
ноги ставлять впритул одна до одної і обв'язують їх вище колін кольоровою стрічкою. Тепер вони «сіамські
близнюки». Гра проводиться у вигляді естафети. У кожній команді від двох і більше пар «сіамських близнюків».
За командою перші пари кожної команди в позі «сіамських близнюків» добігають до орієнтиру (стійка, стіна,
дерево), торкаються  його і біжать назад; після цього стартує друга пара і т. д. Перемагає команда, яка закінчила
естафету першою. 
Варіанти ускладнення: 
- добігши до орієнтиру, «сіамські близнюки» будують будинок з поролонових кубів того ж кольору, що і їх стрічка; 
- добігши до орієнтиру, «сіамські близнюки» встановлюють там кеглі, друга пара їх забирає, третя знову
встановлює і т. д.
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ПАМ`ЯТАЙТЕ - 
ВИ НАЙКРАЩІ!

ЗАЛИШАЙТЕСЬ В РЕСУРСІ!
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