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1.Odczuj swój Dom, posłuchaj, zaobserwuj, dotknij... 

 

2.Pomyśl, co chcesz mu powiedzieć... 

 

3.Dom jest  jakby "żywy" .. A dokładniej to Ty możesz "ożywić" go

sobą, swoją miłością i troską.  

 

Jak Ty z nim rozmawiasz? 

 

4.Mam dla ciebie 2 bajki. Przeczytaj je najpierw, by rozbudzić
swoją wyobraźnię (nie traktuj poważnie:) 

Dobrze jest to zrobić razem z dziećmi-one szybko wkręcają się w

zabawę i Tobie pomogą. 

 

5.Po przeczytaniu bajeki i wysłuchaniu swojego domu -napisz

swoją bajkę. Dzieci mogą wymyślić bajkę os woim pokoju i swoich

rzeczach. 

Uwaga!Jest to tylko bajka i świetna zabawa. 

Ćwiczenie 1 
............................................

Kurs online " Mój piękny, funkcjonalny Dom"
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Bajka o domu, który kochał czystość i
porządek 

Dawno, dawno temu był dom. To był bardzo piękny, wesoły i przyjazny dom.
Ale Dom nie miał gospodarzy, a bardzo czekał na nich, kiedy w końcu się
pojawią. Nareszcie ten dzień nastąpił! Cała rodzina zamieszkała w domu:
mama, tata i chłopczyk! Jaki szczęśliwy był ten Dom, jak dawno marzył o tym,
jak fajnie im będzie mieszkać razem. 
 
"Ja będę im pomagał, będę chronił ich od kłopotów i złej pogody, a oni się mną
zaopiekują" – sobie myślał Dom. 
 
W końcu rodzina wprowadziła się do domu, rozstawiła meble, rozłożyła rzeczy  
i zabawki i zaczęło w nim płynąć życie. Jednak, niestety, wcale nie stało się tak,
jak Dom to sobie wyobrażał. Pierwszego wieczoru, przed pójściem spać,
chłopiec porozrzucał zabawki po domu i nawet nie zauważył, że jego rodzice
poprosili go, by posprzątał po zabawie. To samo się działo następnego dnia.
Książki, zabawki, kredki były teraz porozrzucane po całym domu. Dom
zasmucił się i nie wiedział, co ma robić. Minęło jeszcze kilka dni i Dom
zrozumiał, dlaczego chłopiec nie chciał po sobie posprzątać. Po prostu robił to
samo, co jego rodzice. Tata wszędzie zostawiał swoje rzeczy, matka często
zapomniała pozmywać naczynia. O myciu podłóg i okien nie było nawet mowy!
Dom był bardzo smutny, naprawdę chciał uszczęśliwić swoich właścicieli, ale
oni nie chcieli mu pomóc i okazać odrobiny troski. 
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Bajka o domu, który kochał czystość i 
porządek 

 - Czy ludzie mogą być szczęśliwi w tak brudnym domu?! - pomyślał. - Nie,
nie potrzebuję takich właścicieli. Lepiej zostać samemu. 
 
Postanowił więc wypędzić tę rodzinę. I zaczął buczeć po nocach. Tak po
prostu cichutko: 
 
- Buuuuuuuuuuuuu... 
 
Buczał tak przez kilka dni, rodzina myślała, że w domu są duchy, więc
spakowali swoje rzeczy i wyprowadzili się. Co prawda Dom nadal był
bardzo, bardzo smutny. Dlatego wcale nie ucieszył się, gdy za kilka dni
zamieszkała w nim inna rodzina: mama, tata i dziewczynka. Mama i
dziewczynka umyły podłogi i okna, powiesiły kolorowe zasłony, postawiły
kwiaty na oknach. I jakoś Domowi to tak się spodobało, że się
uśmiechnął, a jego humor natychmiast się poprawił. Przed pójściem do
łóżka dziewczynka zawsze sprzątała wszystkie swoje zabawki, a potem
matka czytała jej ciekawe bajki, których Dom bardzo lubił słuchać. I Dom
bardzo polubił rodzinę! I znów zaczęło płynąć życie w Domu. Nowi
właściciele bardzo dbali o dom, sprzątali go. Dziewczynka zawsze
układała swoje rzeczy, książki i zabawki na miejsce. Dziewczynka też
często pomagała swojej matce: wycierała kurz, wieszała pranie i wiele
innych rzeczy. Kiedy czasem rodzina wracała do domu w złym nastroju,  
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Bajka o domu, który kochał czystość i 
porządek 

 Dom robił wszystko, co możliwe, aby były bardziej radosne. Rodzina
bardzo kochała Dom i była w nim szczęśliwa. 
Dom był tak szczęśliwy, że czasami nawet sobie śpiewał: 
 
Jak dobrze wszyscy żyjemy, 
 
Dobrzy ludzie i ja, ich dom. 
 
Komfort, szczęście, i życzliwość. 
 
Tara-ta-ta, tarata-ta. 
 
Tylko śpiewał bardzo cicho, aby gospodarze go nie słyszeli i nie bali się.
W końcu oni byli najlepszymi gospodarzami na świecie. A on był
najszczęśliwszym Domem! 
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Dom – duszą miasta 
............................................

To było 150 lat temu: na skraju lasu w pobliżu brzozowego zagajnika stał
bajkowy dom - był to dwupiętrowy pałac dla małej księżniczki – córeczki
tatusia. Na jego śnieżnobiałych ścianach jaśniała tęcza i fruwały motyle.
Rzeźbione kolumny utrzymujące szczyt werandy zostały pomalowane w
srebrnym kolorze, podobnie jak kwiaty na płaskorzeźbach zdobiących
gzymsy. Okrągłe i wieloboczne okna były obramowane gipsowymi
winoroślami o szmaragdowej barwie z rubinowymi kwiatami. A na samym
rogu czerwonego dachu błyszczała złota ozdoba w postaci dwóch
bawiących się na kwitnącej łące wróżek. To był niesamowicie piękny dom,
wszyscy podziwiali jego piękno i dom to czuł. Dom był niezmiernie
szczęśliwy, a jego aura szczęścia obejmowała nie tylko mieszkańców, ale
i całą okolicę. Nie było nic dziwnego w tym, że wkrótce dookoła zaczęły
powstawać nowe domy i wszyscy starali się, by były podobne do ich
pięknego i szczęśliwego sąsiada. 
 
Mijały lata i na miejscu brzozowego zagajnika powstało przytulne
miasteczko. Nasz piękny i szczęśliwy dom z cichym małym dziedzińcem
znalazł się w centrum tego tętniącego życiem, szybko rozwijającego się
miasteczka. Mijały kolejne lata, i dom zmienił właścicieli. 
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Dom – duszą miasta 
............................................

 Nowi właściciele stwierdzili, że kwiaty i wróżki dziś już są niemodne, że
są pozostałościami przeszłości i obłożyli dom zupełnie nową, błyszczącą
cegłą, a kolumny pokryli grubą warstwą tynku i pomalowali na szaro. Od
tego czasu nikt już nie podziwiał domu, bo był jak wszystkie inne. Dom
stał się smutny. 
Z upływem czasu domy w okolicy się zestarzały i zostały zburzone, a na
ich miejscu powstały ogromne budynki - prostokątne, wielopiętrowe i
brzydkie. Miały one jednakowy szary kolor, jednakowe okna i co
najważniejsze: nie miały duszy, nie miały żadnych uczuć, stojąc w
równych rzędach wzdłuż głośnych alei. Nasz niegdyś szczęśliwy dom,
widząc zimne betonowe ściany dookoła, od smutku i melancholii zaczął
powoli rozsypywać się i nie miał ochoty żyć dalej. Jego lokatorzy, czując
to, powoli zaczęli opuszczać ponure miejsce i wkrótce dom zaczął patrzeć
na świat opuszczonymi oczodołami stłuczonych okien. 
 
Pewnego razu przyszli ludzie w czarnych ubraniach, którzy zawsze
przychodzili do starzejących się domów i podpisywali wyrok: "Wyburzyć".
Ciężki młot koparki uderzył w jego ściany. Mur i tynk rozpadły się... Nagle
ludzie westchnęli ze zdziwienia, gdy zobaczyli, co kryło się za brzydką
warstwą ceglanych murów. "Jakie piękno!" – mówili – "Tego nie można
zniszczyć!" 
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Dom – duszą miasta 
............................................

 Wkrótce dom został odrestaurowany i zalśnił nowymi kolorami. Na jego
murach znowu trzepotały motyle pod wielobarwną tęczą, a dwie
złotowłose wróżki bawiły się na kwitnącej polanie. Dom bardzo się
ucieszył, że ludzie znowu go potrzebują.  
I tak jak poprzednio, dom zaczął otaczać aurą szczęścia wszystko
dookoła, nadając piękno i duszę szaremu miastu. 


