Dragi părinți
acest fluturaș este menit să vă gândiți asupra educației copiilor dvs. și
un mic ajutor pentru la întrebări în diferite teme.
Așa puteți susține dezvoltarea copilul dvs.:
➢ acordați mult timp copilului dvs.!
➢ Planificați activități în comun și desfășurați-le împreună cu
copilul dvs.!
➢ Întăriți încrederea de sine al copilului dvs. șî treziți în acesta
curiozitatea și interesul!
➢ Duceți grijă, să urmeze în mod regulat și puncutal grădinița!
➢ Încurajați copilul dvs. să încerce lucruri noi!
➢ Lăudațî în mod regulat copilul dvs.!
➢ Solicitațî perseverență de la copilul dvs. și la acitivăți
neplăcute!
➢ Țineți-vă de promisiuni!
➢ Fiți cinstiți și dispuși să facețî compromisuri (… iertător la
certuri)
➢ Exersați cu copilul dvs. să se țină de reguli și să accepte
eșecuri!
➢ Aveți gijă, să stea copilul dvs. cât mai puțin în fața televizorului
și cu jocuri la calculator!
➢ Învățați copilul dvs. anumite tehnici:
• să se îmbrace și să se dezbrace singur
• să știe să-și spună numele complet, adresa, numărul de
telefon
• să meargă singut la toaletă
➢ Creeați o atmosferă constantă în care să se simtă bine copilul
dvs.
Pe lângă astea copilul dvs. are nevoie de o structură în viața de zi cu zi
și persoane de referință de încredere.

Joaca și timpul liber
Mișcarea este baza fiecărui proces de învățare!
Afară în natură, pe teremnul de joacă, în clubul sportiv…
Cu cât mai mult cu atât mai bine!
Joaca este vitală și face plăcere!
Copii care se joacă au nevoie de spațiu și timp pentru activitățile lor!
• copii nu au nevoi de multe jucării gata făcute, eu au destulă
fantezie pentru a refuncționa cele mai simple obiecte (de exemplu
cuburi de lemn, cutii din carton, materiale personificante
(Plazmobil…), lucuri pentru mascat, păpuși pentru jocuri de rol…)
• obiectele, care nu sunt folisite timp mai îndelungat, pot fi
„parcate“ în pivniță sau în pod.
Mai puțin este câteodată mai mult!
• Copiilor le place să se joace cu maturii (jocuri pe tablă, memory,
cărți). Pentru asta trebuie să fie din start clar, că e nevoie de
timp și liniște. E nevoie și de spațiu îndeajuns (masa golită, fața de
masă pusă la o parte, televizorul și radioul trebuie închise…).
• Persoana matură trebuie să fie un jucător adevărat. El dorește și
are voie să câștige.
• Copii trebuie să învețe să se țină de reguli și să accepte eșecuri.
• Important este, ca jocul să fie jucat până la capăt (perseverență).
De aceea trebuie ceva curaj ca regulile să fie schimbate.
• Pentru dezvoltarea abilităților motorice fine este important să
invețe copii să lucreze cu diferite materiale (lipire, frământare,
bricolare, coacere, gătire…) La fiecare activitate trebuie avut
grijă de ținerea corectă a creionului și de precizie.
• Jocuri de iscusință formează abilitățile motorice fine (Mikado…)
și jocurile Kim (de memorie) antrenează diferitele zone de
percepție și intelectul.

Dezvoltarea personalității

Sfatur pentru părinți

Pe lângă activități de joc în casă și în curte este deasemenea
important să:
• fie copii implicați în muncile casnice... sau să primească o
responsabilitate zilnică confromă vârstei. Asta poate fi:

•

◦

pregătirea mesei,

◦

golirea mașinii de spălat vase și sortarea acestora în dulap

◦

a șterge vasele

◦

ducerea gunoiului

◦

ajutor la gătit sau copt

◦

împăturirea prosoapelor

◦

mic curierat

◦

tăiat și curățat fructe și legume

descopere sub supraveghere distanțată singuri mediul lor
înconjurător. Astfel se dezvoltă:
◦

autonomia

◦

orientarea în spațiu

◦

abtitudinile motorice (cățăratul, fuga, săritul, balansatul,
jocuri cu mingea, mersul cu trotineta sau bicicleta…)

◦

capabilitatea de relațiile sociale

◦

simțul timpului

◦

simțul responsabilității

Idee pentru acasă pentru susținerea dezvoltării

