
Podobieństwa i różnice. Co nas łączy, a co nas odróżnia.

Znacie Elmera – słonia w kratkę? Jeśli nie to posłuchajcie: https://youtu.be/ht5UG7uqnf8.

A następnie spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Czym różnił się Elmer od innych słoni?
2. Dlaczego Elmer nie mógł w nocy spać?
3. Co Elmer zrobił w nocy, gdy nie mógł spać?
4. Co Elmer zrobił z krzewem podczas swojej wedrówki przez dżunglę?
5. Co Elmer zrobił w drodze powrotnej, gdy spotkał stado słoni?
6. Dlaczego Elmer znowu stał się kolorowy?
7. Jak skończyła się przygoda Elmera?

Elmer  zapragnął  być  taki,  jak  inne  słonie,  ale  okazało  się,  że  jego  odmienność  czyni  go
wyjątkowym. Elmer odkrył, że różnice sprawiają, że życie jest bardziej radosne i ciekawe.

Chciałabym  jeszcze  zaproponować  grę  „Moje  ulubione” (do  pobrania  bezpłatnie  ze  strony
https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/), która  pomoże  we  wzajemnym
poznaniu się, pozwoli cieszyć się z odkrywania podobieństw i różnic w tym, co najbardziej lubicie.
Celem gry jest dotarcie od pola startu „START” do pola kończącego grę z napisem „META” oraz
zdobycie jak największej liczby koralików. Instrukcja:

1. Uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na planszy, na polu z napisem „START”.

2.  Rozpoczyna  najniższy  gracz.  Kolejna  osoba  wyznaczana  jest  zgodnie  z  kierunkiem  ruchu
wskazówek zegara.

3. Gracz rzuca kostką. Przesuwa się do przodu na planszy o jedno, dwa lub trzy miejsca według
zasady:
– gdy na kostce wypadnie 1 lub 6 – jedno pole do przodu,
– gdy na kostce wypadnie 2 lub 5 – dwa pola do przodu,
– gdy na kostce wypadnie 3 lub 4 – trzy pola do przodu.

4. Stojąc na polu gracz udziela odpowiedzi na pytanie  „Moje ulubione… (tu dodaje słowo, które
znajduje się na polu)”. Jeśli udzieli odpowiedzi na pytanie – zabiera koralik i kładzie go przed sobą.

5. Na polu z podwójnym kołem możemy zdecydować, kto będzie odpowiadał na pytanie – my czy
któryś z pozostałych graczy.

6. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników gry rozpatrujemy ją w dwóch wymiarach: kto dotarł
na metę jako pierwszy oraz kto zebrał najwięcej koralików (o kim dowiedzieliśmy się najwięcej).



Ponadto możecie się też zastanowić, co by było, gdyby w Waszej rodzinie wszyscy lubili to samo
danie, ubierali się w ubrania o tym samym kolorze, lubili czytać tę samą książkę. Dzięki temu, że
się różnimy, możemy dzielić się między sobą zainteresowaniami, zdolnościami, pomysłami.



Możecie  jeszcze  dokładniej  przyjrzeć  się  sobie  oraz  pobawić  w  wyszukiwanie  podobieństw
i różnic,  na  podstawie  poniższej  karty  pracy  (Ja  i  mama,  Ja  i  tata,  Ja  i  siostra,  Ja  i  brat,  Ja
i koleżanka, itd.).

Rodzicu! Ważne, aby rozwijać w sobie i w dzieciach postawę akceptacji dla odmienności.

Źródło:
https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/

https://emocjedziecka.pl/pomoce-dydaktyczne/karty-pracy-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne-moj-dom-i-
moja-rodzina/


