JESIENNEJ CHANDRZE SIĘ NIE DAMY!
Tuż za rogiem złota, piękna jesień,
kosz owoców dla Was niesie.
Dodatkowo troszkę liści kolorowych,
powiewów wiatru i więcej dni deszczowych.
Zatem cieplejsze ubrania na siebie wkładamy,
ciepłą herbatkę z imbirem – zaparzamy!
Wieczorem pod kocyk się chowamy
i po dniu pełnym lekcji – odpoczywamy!

Każdy z Was pewnie zauważył, że dni stają się coraz krótsze…
Kiedy wstajemy do szkoły – rano jest ciemno, a kiedy z niej wracamy popołudniu, słońce
chowa się za chmurami. Przez to wielu z nas dopada jesienna chandra…A co to takiego? Zaraz Wam
wszystko wytłumaczymy!
Kiedy na zewnątrz jest coraz mniej słońca, każdy z nas - dorośli i dzieci, czują mniejszą chęć do
działania oraz pogorszenie nastroju.
To wszystko powoduje, że nasze organizmy wytwarzają więcej melatoniny – hormonu, który
odpowiada za nasz sen. Kiedy wytwarza się jej więcej stajemy się senni i apatyczni. Jesienią również
zmniejsza się ilość produkowania serotoniny, tzw. „hormonu szczęścia”, która wpływa na nasz dobry
nastrój.
Jak sobie z tym wszystkim radzić?
Otóż znamy kilka sposobów, które pomogą nam się rozprawić z jesienną chandrą!
1. Spacery po lesie/parku – możemy podziwiać kolorowe liście spadające z drzew, zebrać je
i stworzyć z nich jesienny bukiet; pozbierać kasztany/żołędzie i stworzyć z nich w domu
ludziki, albo nakarmić nimi wiewiórki. Polecamy również zbieranie grzybów!

2. Tworzenie biżuterii z jarzębiny – zabawa nie tylko dla dziewczyn! Pozbierajcie wraz z
rodziną jarzębinę, a następnie stwórzcie przepiękną biżuterię – dla siebie, siostry, mamy,
babci, cioci czy koleżanki! Jeśli nie wiecie jak to zrobić, na tej stronie macie podpowiedzi:
https://herbikids.pl/bransoletka-i-korale-z-jarzebiny/

3. Odpoczynek przy ciekawej książce – samemu bądź z rodzicami możesz przygotować sobie
ciepłą herbatę lub kakao, usiąść na kanapie, wziąć do ręki swoją ulubioną książkę i
zniknąć na chwilę w świecie fantazji!

4. Ugotowanie czegoś smacznego – jesień to czas kiedy możemy w kuchni wykorzystać
sezonowe warzywa i owoce i stworzyć z nich coś smacznego, a zarazem zdrowego!
Królową warzyw w tym okresie jest DYNIA! Słodka, zdrowa i można ją wykorzystać na
wiele sposobów! Może zachęcicie rodziców, żeby wraz z Wami przygotowali coś z
poniższych przepisów:
https://dziecisawazne.pl/potrawy-z-dyni/

5. Zabawa na placu zabaw – plac zabaw możemy odwiedzać nie tylko latem! Nie
zapominajmy o drabinkach, huśtawkach, zjeżdżalniach również jesienią! Ubierzcie się
odpowiednio do pogody i śmigajcie na plac zabaw wraz z rodziną!

*Źródło zdjęć: http://pixabay.com

To co? Który sposób na radzenie sobie z jesienną chandrą dzisiaj wybierzesz?

Dla bardziej ciekawych tematu jakim jest jesień, mamy filmik, który opowie Wam o ciekawostkach
związanych z tą porą roku:

youtube.com/watch?v=Y7KVW3B9YF8

Ciekawe ile udało Ci się zapamiętać? Przekonaj się wykonując poniższe zadania:

Ćwiczenie dla starszych:
https://wordwall.net/pl/resource/4242859/o-jesieni
Ćwiczenie dla młodszych:
https://wordwall.net/pl/resource/5473303/oznaki-jesieni

Powodzenia! Do zobaczenia w następnym miesiącu!

