Închiderea școlii din cauza virusului Corona
Ce pot învăța copii acasă !
Dragi părinți
⦁
Lăsați copilul să aleagă cărți pentru lectură. Citiți și vorbiți cu copilul despre
lectura.
⦁
Găsiți ceva împreună care copilul poate citi singur și despre care
poate să vă
povestească mai târziu.
⦁
Jucați jocuri de cărți împreună (cum ar fi Uno, 11 afară , 6 ia, 4 câștigă , Skat
etc), jocuri cu zaruri și jocuri de scrisori precum Scrabble, și jocuri de scriere precum
" oraș, țară, riu " sau altceva similar.
⦁
Faceți un joc unde trebuie să le numărați pe toate:
„Câte picioare de scaun avem?”
⦁
Lăsați copiii să construiască cu LEGO sau altele similare (de exemplu,
conform instrucțiunilor de construcție) și să fie interesați de produse.
⦁
Încurajați-vă copilul să scrie povești sau jurnale, chiar și pe telefoane
mobile / PC-uri.
⦁
Lăsați-vă copilul să vizioneze „transmisia cu Maus-ul” (de la ora 18:30
sau pe internet) sau alte programe de cunoștințe și subiecte (KIKA și altele
asemenea) la TV. Lasă-l să scrie sau să picteze / înregistreze ceea ce crede
că este grozav.
⦁
Puneți-vă reciproc 1 x 1 tabela de multiplicare sau plus și minus sarcini
și inventați alte sarcini aritmetice împreună.
⦁
Oferiți-i copilului materiale de zi, cum ar fi diferite recipiente, cutii
goale, funie, hârtie, vopsele, foarfece, pixuri și lipici pentru confecționarea și
vopsirea etc.
⦁
Plecați împreună, observați plante și animale. Ceea ce nu știi poate fi
fotografiat și cercetat acasă, în cărți sau pe internet și scrie rezultatele.
⦁
Limitați consumul de media pur și utilizați telefoane mobile și tablete
pentru sarcini creative (Trickfilm_Apps, crearea de cărți multimedia,
programare)
⦁
Alegeți haine vechi și lăsați copiii să joace un joc de rol sau teatru.
⦁
Dați copiilor sarcini de puzzle-uri sau sarcină de găndit/grăcit.

Amintiți-vă, de asemenea:
Închiderea școlii este o șansă ca copii să poată face ceva care este
important pentru ei, încă odată și nu întotdeauna trebuie să învețe în funcție
de dorințele adulților.Dar asta nu înseamnă să le lăsăm singure cu media
cum ar fi televizorul, computerele, tabletele și telefoanele mobile.
Deci: Părinții pot stimula, sugera, participa, dar ar trebui să întrebe mai întâi
copii ce îi interesează, ce știu și vor să facă, apoi ajung la acorduri reciproce.
Toate cele bune și traversați sănătos acest timp

