VšĮ Vaiko psichologijos centras
info@MesVaikystei.lt
www.MesVaikystei.lt
www.knygiukai.lt

Скільки чарівних речей ти знаєш?
А скільки ще можеш придумати?
У твоєму списку є, наприклад,
ручка для запису мрій? Ні?
Можеш позмагатися з іншими —
хто більше їх придумає.
Чарівні речі можуть стати у
нагоді для створення нових
історій чи ігор, чи не так?
Якщо тобі важко фантазувати,
натискай кнопку запуску фантазії.
Де ж вона?
Роздивись навколо – обов’язково
побачиш!
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Що ти бачиш у своїх очах у
дзеркалі?
Обов’язково спробуй.
якщо сподобаються.
Запропоную тобі деякі заняття,
які також можуть стати іграми,

Ким ти любиш прикидатися?

Не дивуйтеся, якщо обоє почнете
хихотіти – таке часто буває.
Можна просто спостерігати, що
змінюється протягом тривалого
вдивляння.
Можна змагатися, хто довше
витримає погляд!

Я б хотів...

Мені подобається...

Я маю суперздібності!!

Чарівна річ – це...

Тома Ріте

Тобі подобається гратися?

Вдивлятися в очі

Переклад: Еміл В.

Можеш написати книжечку про
свої улюблені ігри? Мені б
цього хотілося.

Прискіпливо вдивлятися у життя,
кажуть, не варто – краще зусібіч
його розглядати.

Весело разом

У що і як ти граєшся?

Що бачиш в очах інших?

А як щодо вдивляння в очі?

Що ти бачиш?
Коли оглядаєш своє життя, бачиш
різні цікаві речі.
Проте чи ти знаєш, що всі ми
помічаємо різне?
Бо ми всі різні, і нас хвилюють
різні речі.
Якщо будете по черзі називати
те, що бачите, ти дізнаєшся, що
помічають інші, а також
пересвідчишся, що є речі, які
бачиш лише ти.
Продовжи речення: “Я бачу...”
Як довго зможеш
перераховувати?

Чи знаєш ти, що всі ми маємо
суперздібності? Так, вони
притаманні не тільки
супергероям.
Цікаво, що як тільки ти дізнаєшся
про суперздібності, зможеш
виявити їх безліч.
Деякі з них можуть бути дуже
крутими, наприклад,
„поприбирати в хаті“, інші
простіші: „побудувати космічний
корабель із домашніх меблів“, а
треті – дивні: „загубитися“.
Але всі вони про нас.
Тож які твої суперздібності?
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Мені подобаються ранні, оповиті
туманом ранки...
Мені подобається бродити
струмком...
Мені подобається розмовляти з
дітьми...

Що тобі подобається?
Якщо по черзі ділитися своїми
думками про свої вподобання, ти
дізнаєшся не тільки про себе, а й
про інших.
Розкрию тобі секрет: коли добре
знаєш, що тобі подобається,
цього всього стає більше!
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Ти, мабуть, точно знаєш, чого
хочеш.
А чого хочуть інші?
Із бажаннями можна робити різні
речі.
Можна складати списки бажань,
можна називати бажання по
черзі,
можна спробувати бажання
вгадувати.
Адже розмови про бажання
налаштовують на веселий лад!
І коли тобі добре відомі твої
бажання, вони можуть – раз! – і
несподівано здійснитися.
Або тільки від розмови про них
стає так добре, ніби вони вже
здійснилися.
Не віриш? Спробуй.

