Mesés
tanácsok
Készítette:
Nagy Eszter
tanácsadó szakpszichológus

Mesékkel, meseolvasással
kapcsolatos tanácsok

Olvassunk mesét!
A gyermekeknél (különösen igaz ez a legkisebbekre) a
meséknek fontos szerepük van a nehézségekkel való megbirkózásban.

A mesék segítenek…
feldolgozni azt, amit sokszor
még ki sem tudnak mondani,

elfogadni az
elfogadhatatlant,

megnyugodni,
lecsendesedni… stb.

Éppen ezért a mesékről
szeretnék egy pár gondolatot
megosztani, illetve ajánlani pár
olyan mesét, ami kifejezetten
ebben az
időszakban segítő lehet.

A mesék előnyei:
Érzelmi biztonságot adjuk meg gyermekünknek közben
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OLVASNI és nem nézni!
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Mesék, amik segíthetnek ebben az
időszakban:
Megküzdést segítő mesék:
Csudamadár (ingyenesen letölthet

ő

mesekönyv bátorító

mesékkel)

A rettenetes vaskecske

Lotilko

Az öregember és a folyó

Az oroszlán és a kecske

A varázsmagok

Elmúlik gy
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A boldog ember inge

A kristálygömb
(ezek a mesék elérhet

ő ek

az interneten)

Mesék, amik segíthetnek ebben
az időszakban:
Relaxációs mesekönyvek:
Lori Lite: A vidra öböl, A dühös polip, Buborékrepülés
könyvsorozat

A Vidra-öbölben a légzésen van a hangsúly, a dühös polip az
indulatkezelésre tanít, a buborékrepülés pedig a képzeletünk segítségével
támogatja a gyerekeket a megnyugvásban.

Mariam Gates: Jóéjt jóga!

Ez a könyv az elalvásban nyújt segítséget egy mesébe ágyazott
gyakorlatsor segítségével.

Gilles Diederichs: Játékos relaxáció – 35 lazító játék
gyermekeknek

Ebben a könyvben számos technika segíti a gyermekeket az ellazulásban.

