TIPY NA SEBEPÉČI PRO VÁS I CELOU RODINU.
Květen 2021
Dobrý květnový, pondělní den!
Všimli jste si, jak vše kolem kvete a voní?
Pondělí
03.05.

Tento týden mám pro vás opět připraveny tipy
k zamyšlení i pobavení. 
Pro dnešní den je vzkaz tento:
Buďme dnes laskaví.
***
Co je to laskavost? Jak se projevuje? Kdy být
laskavým je pro vás nejtěžší, a kdy vám to jde
samo?

Úterý
04.05.
Komunikace je základ.
Často si neuvědomujeme, jak silnou stopu mohou
zanechat slova.
A ať je myslíme sebelíp, mohou mít na druhého
opačný účinek.
Vyberte si dva tři pozitivní příklady z obrázku vlevo a
zkuste je začlenit do vašeho slovíku. Najděte si
takové, které jsou vám nejbližší.

Středa
05.05.

Čtvrtek
06.05.

Kdo se bojí švora? Víte, že tzv. „ucholák,uchavec“ vůbec neleze do uší
a je velice užitečný? Třeba tím, že se živí mšicemi – např. vlnatkami či
sviluškami (roztoč poškozující rostliny).
Příroda tedy nestvořila žádného tvora jen tak. I ten nejpodivnější
živočich má v ekosystému své místo. Ať vypadá sebedivněji.

Odkaz na celý článek naleznete zde:
https://www.zelenadomacnost.com/blog/index.php/2021/04/22/kdose-boji-skvora/?fbclid=IwAR2N1QUyEdMHH3te67gjChWDFY5pExsBJYPZSvyL57Wr586_XImwN-Jsic

Zde je několik tipů, jak dětem pomoci při začleňování se do prezenční (rotační) výuky. Některé z nich se mohou hodit i
poté  Mrkněte a nechte se případně inspirovat.
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Více (vč. vysvětlivek k bublinám) na http://centrumlocika.cz/main-menu/koronavirus

Pátek
07.05

DĚTEM CHYBÍ KAMARÁDI.
A tak je následující příspěvek věnován tomu, jak jim pomoci.
Proč jsou pro děti kamarádi tak důležití?
 Děti se při hře a v interakci se svými kamarády učí regulovat své
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emoce, rozvíjet sociální dovednosti, vyrovnat se se stresem,
formuje se jejich identita a je podporována sebejistota.
Díky vztahům s vrstevníky mají děti možnost zažívat modely
vztahů, které jsou dobrovolné, rovnocenné a postavené na
jejich vlastní motivaci.

Pokud nemohou společný čas se svými přáteli zažít, mohou se děti a
dospívající lehce cítit osamoceně.
 Dítě se stáhne a vidíme pokleslou náladu, větší únavu, méně
energie, či je naopak více podrážděné a má problémy se
soustředit.
 Nebo se prostě jen tak “motá kolem”, provokuje a vyvolává
konflikty.
 Děti se totiž ve skupině svých kamarádů navzájem přirozeně
regulují. A bez této obvyklé stimulace hledají často záminku, jak
“upustit páru”, která se normálně uvolní v pohybu, na hřišti či při
hře. Chybí jim osobní fyzický kontakt, interakce a pohyb.
Jak můžete pomoci svému dítěti, kterému chybí jeho přátelé?
Inspirace vlevo v boxíku,
nebo na www.centrumlocika.cz/koronavirus

Zůstat v aktivním kontaktu se svými kamarády dětem umožní zmírnit
pocit samoty, zůstat součástí party, posílit přátelství a později se o to
snadněji do kolektivu zapojit.
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Co jste už všechno letos na jaře zasadili?
Pěstujete za okny či ve foliovníku rajčata, okurky?
Sobota
08.05.

Pozorovali jste někdy, jak rychle, a nebo pomalu některá
semínka klíčí, podle druhu i podmínek, které jim poskytneme?
A co semínka vašich myšlenek?
Které vyživujete především, a která by si zasloužila více péče či
pozornosti?
Mrněte na obrázek vpravo.
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Neděle
09.05.

A je tu konec týdne.
Chyby, které děláme, se nedají vrátit zpět,
ale je dobré vědět, že i tak nemusí nic být
ztraceno.
Ať do dalšího týdne vstoupíte s vírou a nadějí.
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