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ACTIVITĂŢI ÎN TIMPUL LIBER
Grija oricărui părinte devine timpul liber al copilului tocmai din
dorinţa de a-i dezvolta abilităţile, de a-l distra, de a-i
îmbunătăţi cunoştinţele şi de a a-i întreţine condiţia fizică.
Cum alegem activităţile pentru timpul liber al copilului nostru?
Vârsta copilului este primul factor de care trebuie să ţinem
cont atunci când stabilim programul de vacanţă sau de weekend. Dacă copilul dvs. este preşcolar atunci şi activităţile ar
trebui să fie diferite si totodată, care se potrivesc vârstei lui.

Implicarea părintelui, întotdeauna necesară - exemple
Părintele poate contribui activ la această activitate ajutându-l
pe toată perioada învăţării. Astfel, spre exemplu, puteţi
transforma
învăţarea unei limbi străine într-o activitate plăcută şi
amuzantă petrecând timp de calitate în prezenţa copilului.
Seara de seară îi puteti citi poveşti în limba străină pe care o
stăpâniti si dvs., ajutându-l astfel să îşi îmbogăţească
cunoştinţele.
Fiţi creativi! Alcătuieşte un playlist cu cântecele amuzante sau
foloseste jocuri distractive pentru a-i explica copilului noţiunile
noi. Este utilă şi achiziţionarea unor jucării al căror meniu să fie
în limba străină învăţată de copil. Există chiar şi aplicaţii pentru
telefon şi tabletă care îl pot ajuta pe copil să înveţe şi să
pronunţe mai uşor cuvintele într-o limbă nouă. Astfel învăţatul
devine pentru copil, un prilej de distracţie şi relaxare alături de
părinţi.

Sportul, întotdeauna o alegere excelentă
Beneficiile sportului sunt cunoscute de mult timp. Exerciţiul
fizic este una dintre cele mai puțin costisitoare modalități de a
rămâne sănătos şi de a te menţine în formă. Sportul va
contribui la dezvoltarea armonioasă a copilului, îi va stimula
inteligența, îl va învăţa disciplina sportivă, iar atunci când va fi
practicat împreună cu toţi membrii familiei va deveni un model
O zi creativă, o zi fericită
de viaţă sănătoasă. Puteţi merge împreună la o plimbare în
În ceea ce priveşte activităţile creative şi acestea trebuie alese
parc cu bicicletele, cu rolele sau de ce nu, la meciuri de sporturi
potrivit vârstei şi preferinţelor copilului dvs. Descoperiti care
variate. În acest fel copilul îşi poate dezvolta şi "gustul" pentru
sunt interesele, pasiunile şi talentele copilului şi ajutati-l să
anumite sporturi care sunt atractive pentru el.
aprofundeze aceste abilităţi.
Indiferent că vorbim despre pictură, teatru sau muzică, toate
pot deveni prilej de distracţie şi relaxare în familie.

În cazul în care copilul este pasionat de teatru, puteţi alcătui
împreună scenete cu personajele preferate din poveşti sau
un joc cu marionete iar dacă este pasionat de pictură, cu
ajutorul tutorialelor de pe internet îl poți ajuta să îşi
perfecţioneze tehnica. La fel de interesant va fi pentru el şi
un dans improvizat pe melodia lui preferată, cu coregrafia
propusă de el.
Această activitate îl va binedispune şi îl va înveseli. Şi micile
acţiuni ce includ bricolajul, crearea bijuteriilor,
confecţionarea unor obiecte de îmbrăcat de mici dimensiuni
sau gătitul împreună cu părinţii sunt activităţi creative ce îi
vor încânta chiar şi pe copii mai mari.
Copilăria, o lume aparte
Indiferent ce metode de relaxare veţi alege, nu trebuie să
uitaţi că oricât de ocupat sau obosit sunteţi, copilul are
nevoie de cât mai mult timp petrecut în compania dvs. Cea
mai bună modalitate de a-l învăţa lucruri noi şi de a-l face
fericit este o oră de joacă alături de el. În plus, acest lucru
devine şi pentru părinţi o modalitate de a scăpa de stresul
acumulat de-a lungul unei zile de muncă.

"Copiii sunt mâinile cu
care ne prindem de Rai".
Henry Ward Beecher

Articol realizat de Alexandra Olari

PARENT’S CORNER
Acest articol reprezintă calea spre lumea poveștilor,
lumea preferată a copiilor, în care pot să-și dezvolte
pasiunea pentru lectură, în care puteți să vă conectați
împreună cu copiii dumneavoastră spre lumea magică
a copilăriei, și să trăiți momente frumoase alături de ei,
citind povești minunate.
Așadar, revista ”Panda”, vă recomandă cu drag
următoarele cărți de povești pe care le puteți
descoperi împreună cu copilul dumneavoastră:
”Năsturel” și
”Buzunarul lui
Năsturel”, de Don
Freeman – Năsturel
este unul dintre
personajele pe care
orice copil l-ar
îndrăgi imediat.
Cărțile transmit un
mesaj frumos despre
prietenie.

”Fetița care colorează
visele”, de Klaus
Baumgart – Este o
poveste numai bună
de citit înainte de
culcare, scrisă într-un
stil jucăuș, care ne
dezvăluie de unde vin
visele noastre.

”Pietrele lui
Aston”, de Lotta
Geffenblad Cartea povestește
despre un cățeluș
simpatic căruia îi
place să adune
pietre de pe
stradă.

”Te iubesc orice-ai face”, de
Ioana Chicet Macoveiciuc –
Cartea povestește despre
experimentele Emei, care își
dorește mereu să afle dacă
mama ei o iubește chiar și
atunci când face năstrușnicii.
Povestea este presărată cu
dialoguri draguțe și este
însoțită de ilustrații minunate.
Este o carte perfectă pentru
momentele când vreți să vă
conectați cu copilul
dumneavostră.
”Prea multi morcovi”, de Katy
Hudson – o carte despre
prietenie și despre cum putem
depăși obstacolele din viață.

”Te iubesc, orice culoare ai
avea”, de Mihaela Cosescu –
Cartea prezintă o poveste
sensibilă despre familie și
dragoste necondiționată, dar și
despre rivalitatea dintre frați și
modul în care aceasta se poate
transforma în dragoste și
conectare.
”Ghici cât de mult te iubesc”, de
Sam McBratney – o poveste
plină de sensibilitate, despre
relația plină de dragoste dintre
copil și părinte.

”Ghici cât de mult te iubesc”, de
Sam McBratney – o poveste
plină de sensibilitate, despre
relația plină de dragoste dintre
copil și părinte.

”Gloria si unicornul magic,” de
Laura Frunza, Ana Nicolescu,
Monica Popescu, Miruna Margarit
si Tily Niculae –Povestea are ca
subiect rivalitatea dintre frați și
teama copiilor de a pierde
dragostea părinților odată cu
apariția unui nou membru al
familiei.

În plus, am găsit ceva și pentru dumneavoastră,
dragi părinți, o carte foarte interesantă numită ”De
ce copiii noștri se transformă în tirani?”de Michael
Winterhoff.

”Hoinari prin anotimpuri”,
de Rotraut Susanne Berner
(sunt patru volume în
colecție)– Colectia de carti
este o invitație la imaginație,
pentru că părintele este cel
care construiește povestea
folosindu-se de ilustrațiile
foarte frumoase care
creionează cele patru
anotimpuri. Citirea după
imagini îi ajută pe copii să își
dezvolte memoria și spiritul
de observație al copiilor și le
îmbogătește vocabularul.

În plus, am găsit ceva și pentru dumneavoastră, dragi părinți, o carte foarte
interesantă numită ”De ce copiii noștri se transformă în tirani?”de Michael
Winterhoff. Acesta este psihiatru de copii, și explică în ce fel abdicarea de la
reperele educaționale tradiționale, dar și încurajarea unei relații de „parteneriat"
(de negociere) între părinți și copii a dus la situația în care copiii sunt complet
lipsiți de acele oglindiri, limitări și îndrumări vitale pentru a deprinde
autocontrolul și a crește nu doar fizic, ci și emoțional. Puteți găsi mai jos câteva
”Ieșirea din acest paradis în
citate pentru a vă încuraja să lecturați această carte :
direcția dezvoltării unei
”Dificultatea constă în a înțelege faptul că trimiterea
autonomii mai mari și a
copiilor în cameră să nu reprezinte în niciun caz o
capacității copilului de a
pedeapsă, ci în sensul unei reacții interpersonale, doar
suporta etape în care
un gest care îi dă de înțeles copilului că părinții săi nu
dorințele nu mai sunt
intră în joc, nu se pun la dispoziția lui, și astfel nu pot fi
satisfăcute imediat nu are loc
controlați după bunul lui plac...”
în mod automat, ci este
”Din păcate, astăzi se observă adesea faptul că, aceleași
supusă supravegherii de către
persoane care acum sunt bunici, se străduiesc în mod
părinți și de către alți adulți
inconștient să desființeze și să dizolve structura- care, în
care se ocupă de copii..”
cel mai bun caz, este încă revendicată de părinți. Ei ”Părinții care prin această propoziție ( ”Asta nu te privește
sprijină comportamentul fără limite al copilului,
pe tine!”) și prin altele, au încercat să-i țină pe copii
încercând – în maniera presupusă a bunicilor – să
departe de ”lucrurile pentru adulți”, de regulă au făcut
îndeplinească toate dorințele copilului. ”
intuitiv, ceea ce este corect. I-au ferit pe copiii lor de
subiecte care i-ar fi suprasolicitat pe aceștia din punct de
Articol realizat de Ioana Dragușin
vedere emoțional și psihic..”

Parteneriatele in grădiniță
Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul
dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune
participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni
constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare
eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea
rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul
educaţional mai presupune, unitate de cerinţe, de opţiuni,
decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ
propriu-zis care vine în sprijinul dezvoltării personalităţii
copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei
personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.
Proiectul de parteneriat, formă modernă şi complexă de
învăţare - evaluare, se bazează pe toate formele de organizare
a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal –
grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în
care fiecare contribuie atât la propria formare, cât şi la
procesul de învăţare colectiv. Învăţarea bazată pe proiect este
o abordare instrucţională care angajează elevii într-o
investigaţie bazată pe cooperare-comunicarecolaborare.
Copiii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea
întrebărilor; dezbateri de idei; proiectarea de planuri sau
experimente; comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora;
adresarea de noi întrebări; crearea de produse noi; extragerea
concluziilor; formularea de predicţii. Această abordare are o
eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în
stimularea operaţiilor superioare ale gândirii.

Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi
acţiune practică în acelaşi timp.
Parteneriatul familie – grădiniță
Factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de
aceea colaborarea între grădiniţă şi mediul familial trebuie
să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă. Parteneriatul
grădiniţă - familie duce la o educaţie solidă, la formarea
unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi
comunicare, dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de
problemele educative ale preşcolarilor. Principalele
obiective urmărite în cadrul parteneriatului cu familia sunt:
- implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de
grădiniţă (alegerea opţionalelor, a auxiliarelor didactice,
managementul clasei);
- conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a
schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în
forţele proprii;
- implicarea în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
extraşcolare: „Sărbătoarea toamnei”, proiectul „Shoebox”,
serbarea de Crăciun, proiectele la nivel de grupă (Cometa
săptămânii, Steluța săptămânii, Cartea săptămânii).
După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul
primordial în educarea unui copil şi educaţia începe în
familie, de aceea legătura dintre gărdiniţă şi mediul familial
va trebui să se întrepătrundă.

Educaţia în familie are ca scop formarea unui om cu o
dezvoltare multilateral şi armonioasă. Părinţii sunt datori să
crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educaţia,
învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia. Această
funcţie are ca finalitate integrarea eficientă a individului în
societate, acest lucru realizându-se prin formare dupa un
anumit ideal de personalitate. A fi părinte în sec. XXI, într-o
periodă marcată de profunde şi rapide transformări sociale,
este o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de
sprijin şi sustinere pentru a rezolva problemele ridicate de
creşterea generaţiilor de astăzi. De aceea avem datoria ca
prin activităţile ce le desfăşurăm să pregătim familia pentru
a-şi cunoaşte copilul, să o antrenăm în procesul educaţional.
Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un
sprijin în propria activitate, o educaţie solidă a copilului, iar
prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi
mediul necunoscut iniţial. Dragostea, familia, şcoala sunt
esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. Ca primă veriga a
sistemului educativ, familia are responsabilităţi clare şi
diverse. Este foarte importantă în educaţia din copilarie
deoarece individul ia primele impresii din mediul
înconjurător, din familieTot din mediul familial copilul
absoarbe ca un burete conduitele şi obiceiurile celor din jur.
Individul va repeta şi va imita persoanele semnificative din
viaţa sa, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Serbările
reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă
familia va fi implicate de la început în programul educative,
ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea
grădiniţei va fi constientă, interesantă şi reciproc
avantajoasă.

Adevăraţii beneficiari ai acestui parteneriat sunt copii, ei
simt dragostea şi apropierea părinţilor, nu numai prin
bunăvoinţa şi bucuriile ce li se oferă acasă ci şi interesul pe
care părinţii îl acordă în realizarea activităţilor din
grădiniţă. Astfel copii sunt mai siguri pe sine, trăiesc
mândria de a-şi vedea părinţii în situaţii apropiate lor şi de
a-i aprecia şi mai mult. Părinţii au şansa de a deveni
participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin
emoţiile trăite alături de copii lor, au prilejul de a sta foarte
aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de
a fi fermi convinşi de buna colaborare cu instituţii şi
specialişti în dezvoltarea psihică şi fizică a copiilor lor prin
participarea la desfăşurarea unui proces instructiveducativ bine fundamentat şi organizat.
Parteneriate încheiate in anul școlar 2017 - 2018
1. Inspectoratul pentru situații de urgență „Nu ne jucam cu
focul”
2. Lions Club Hope „Daruieste din suflet”
3. Cabinet medical de medicină dentara „Happy Dent”
4. Gruparea de jandarmi mobila” Stefan Cicio-Pop” Cluj
Napoca
5. Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” Cluj Napoca
(Filiala Zorilor) - ”Cartile ne invață multe lucruri despre
viață”
Articol realizat de Hortensia Simu

Pasiuni ale copiior
Merriam-Webster definește pasiunea ca fiind încântarea pe care o
simți când te gândești să faci ceva anume. Ea nu este o traiectorie
pentru success sau o garanție că vei fi acceptat la o facultate care-ți va
asigura un salariu cu multe zerouri. Este o sursă de încântare, diferită
de la om la om. În plus, nu este o condamnare pe viață: ea se poate
schimba pe măsură ce copilu crește. Pasiunea este cel mai mare dar
pe care-l primește un om în timp ce crește și se descoperă.
Ce vrei să te faci când o să fii mare? E întrebarea pe care toate rudele
și prietenii o adresează copilului dumneavoastră, iar el nu contenește
să vă surprindă cu noi răspunsuri.
Pasiunile sunt modalitatea ideală pentru copilul dumneavoastră să se
relaxeze și să își odihnească mintea într-un mod plăcut, în timp ce
învață lecții prețioase care îi vor fi folositoare mai târziu în viață. Un
studiu al Colegiului de Medicină de la Universitatea Vermont a
descoperit ca acei copii care iau lecții de pian sau de vioară învață să
se concentreze mai ușor, să își controleze mai bine emoțiile și au
șanse mai mici să sufere de anxietate.
Dacă aveți un copil talentat și ați descoperit că desenul, muzica,
cifrele sau chiar fotbalul sunt lucururile despre care vorbește în
fiecare zi, ajutați-l să descopere fețe noi ale pasiunii sale.
Strategii prin care să cultivați pasiunile copilului
Aflațice-l interesează. Deseori, copiii sunt împinși către aceleași
sporturi pe care le practică prietenii sau vecinii. Competitivitatea
devine acerbă și, din nefericire, mulți copii devin anxioși. Este foarte
important să observați copilul în timp ce se joacă. Așa puteți afla ce
anume îl interesează. Puneți-i întrebări și ascultați-l atunci când vă
împărtășește visurile lui.
Păstrați-vă mintea deschisă. Pasiunea există peste tot, nu doar la
locul de joacă sau în camera de muzică. Pasiunea poate exista în
propria casă. Aici poți construi, tricota, găti sau scrie povestioare. În
momentul în care vă axați pe activitățile preferate ale copiilor, fiecare
copilva fi fericit și va face acele activități plini de pasiune și entuziasm.
Cultivați-i optimismul. Trăim într-o lume competitivă, iar copiii sunt
presați să reușească. Pentru cei mai mulți, eșecul înseamnă
dezamăgire. Este necesarsă explicăm copiilor că eșecul face parte din
viață și că toți greșim la un moment dat. Important e să mergi mai
departe. Copiii optimiști sunt mult mai motivați și mai dispuși să
asume riscuri, găsesc mai ușor soluțiile problemelor și leagă prietenii
durabile.

Evitați să-l judecați. De multe ori pasiunile părinților nu devin și pasiunile copiilor. Este foarte important să reușim să-I
încurajăm în propriile pasiuni chiar dacă ne doream altceva pentru ei. Alegerile pe care tind să le facă copiii trebuie
gestionate de părinți în așa fel încât fiecare copil să se simtă încurajat și apreciat de părinții lui. Așadar, lăsați-le
libertatea de a allege și veți avea parte de copii fericiți și împliniți.
Pasiunile copilului îl ajută să îți dezvolte capacități și aptitudini esențiale pentru viață. Este cel mai frumos și ușor
instrument de educație și mod de a-l ajuta să se dezvolte armonios. Acestea au o mulțime de beneficii asupra lui, atâte
ducaționale, cât și de dezvoltare personală.

„Pasiunea își face
apariția atunci când
apare entuziasmul”

Articol realizat de Denisa Pop

Sănătatea copiilor noștri
O persoană sănătoasă trăiește în armonie cu sine, semenii și mediul înconjurător.
O verigă a educației pentru societate o reprezintă educația pentru sănătate.Deprinderile elementare de igienă trebuie
învățate de la o vârstă fragedă pentru a pătrunde cât mai ușor în viața cotidiană.
Un părinte nu poate evita valurile de răceli și viroze ce apar în colectivitate în schimb poate învăța copilul regulile de igienă
precum și ce să facă dacă are colegi bolnavi în jurul său.
Optimizarea activităților de educație pentru
sănătate se poate realiza prin folosirea de
proverbe și zicători în cadrul activităților
desfășurate în grădinița de copii.Multe proverbe
și zicători pot fi adaptate unor situații ivite prin
activități făcându-se referire la modul în care au
lucrat și la comportamentul acestora.
1. Învățați-vă copilul să se spele bine pe mâini
Spălatul pe mâini este forma cea mai utilă pentru a avea corpul sănătos, la grădiniță sau la școală precum și în afara lor.
Copiii pot învăța să se spele pe mâini de la vârste foarte fragede iar părinții își pot spăla copiii pe mâini cu mult înainte ca
ei să învețe să se spele singuri, ca sa se obișnuiască cu gestul, cu deprinderea și cu frecvența sa de câteva ori pe zi.
2. Țineți-vă aproape de șervețele
A avea șervețele la grădiniță sau la școala este de regula un lucru firesc pe lista de necesități a unui copil în colectivitate.
Asigurați-vă că îi puneți copilului dumneavoastră în ghiozdanel pachetul de șervețele și că îl învățați să le folosească,
pentru că este cu mult mai igienic decât folosirea unei singure batiste pe parcursul întregii zile atunci când este răcit și îi
curge nasul.
3. Fi-ți la zi cu vaccinarea copilului
Este foarte important să vaccinați la zi anual copilul. Un copil vaccinat este un copil protejat de diverse îmbolnăviri, dar și
ceilalți copii din anturajul sausunt protejați. Chiar dacă nu am mai întâlnit de zeci de ani unele boli pentru care copiii sunt
vaccinați, este important să respectăm schema de imunizare a copilului, altfel acele boli vor reveni cu siguranță.

4. Încurajați-vă copilul să facă mișcare
Dacă copiii nu fac suficientă mișcare la
grădiniță sau la școală, ocupați-vă să îi oferiți
motive de a face sport măcar acasă. În loc să îl
lăsați la jocuri pe calculator sau la televizor cu
orele, pe ideea că măcar e cuminte, liniștit și în
casă sub ochii dumneavoastră, încurajați-l să
se ducă afară și să alerge sau să participe la
orice sport îl atrage. Sportul este la fel de
important pentru sănătatea și dezvoltarea
copilului dumeavoastră ca și activitatea sa
mentală.
5. Învățați-vă copiii obiceiuri bune
Încă de la vârste fragede, e rolul dumneavoastră să învățați copilul să își acopere gura când tușește sau strănută. Gura
nu se acoperă cu mâna, ci cu cotul sau cu un șervețel. Copiilor le este greu să țină minte aceste reguli, dar până la urmă
le vor deprinde dacă, ori de câte ori suntețicu ei, dați-le un bun exemplu și reamintiți-le concret ce au de făcut când sunt
răciți.
6. Țineți-vă copilul acasă când este bolnav
Atunci când copilul are febră, tușește puternic sau se simte rău, este cu mult mai bine pentru toată lumea să stea acasă.
El nu numai că se va vindeca mai bine acasă, tratat și odihnindu-se, decât alergând prin colectivitate, dar acest lucru
este un act de responsabilitate și respect și față de ceilalți copii din anturajul lui, căci împiedici astfel îmbolnăvirea altor
micuți.
7. Asigura-ți acasă o viață echilibrată
Când copilul este acasă, deci sub ochii dumneavoastră, face-ți pentru el tot ce este mai bun: asigurați-vă că se odihnește
suficient, că nu se obosește cu privitul exagerat în computer și televizor, că este bine hidratat, că îi oferiți mâncare
sănătoasă și echilibrată din punct de vedere al vitaminelor și mineralelor și că are o cameră aerisită și curată, care nu
face casa bună cu microbii.

Articol realizat de Codruța Mureșan

Păpuşa din şosete
Banalele şosete pot deveni o jucărie originală şi un prieten de nepreţuit pentru copii. Cu foarte puţini bani, un strop de
indemânare şi multă imaginaţie, puteti transforma orice pereche de şosete intr-un personaj adorabil.
Nu trebuie să mergeţi neaparat la cumpărături, cu siguranţă aveţi prin sertar şosete care şi-au pierdut perechea. După ce ati
descoperit material primă prin sertar, gândiţi-vă ce personaje aţi putea crea alături de copilul Dumneavoastra.
Două şosete rămase mici copiilor, sau uzate, chiar fără pereche, pot prinde viaţă din nou! Puteţi confecţiona din ele păpuşele
colorate şi haioase. Haideţi să lucrăm împreună!
Aveţi nevoie de:
▪ - două şosete diferite, de preferabil una să fie foarte
colorată, iar cealaltă dintr-o singură culoare
▪ - un ac şi aţă
▪ - lipici
▪ - doi ochişori care se pot lipi sau coase (sau puteţi folosi doi
năsturei)
▪ - o foarfecă
▪ - vată
Tăiaţi vârful de la şosetele colorate în două, pe lungimea de
aproximativ 2 centimetri. Procedaţi la fel şi cu a doua
şosetă, dar tăiaţi-o încă de două ori pe lăţime (ca în
imaginea alăturată).
Coaseţi porţiunile unde aţi realizat tăieturile, în afară de
vârful şosetei de o singură culoare. Vă recomandăm să
realizaţi cusătura în partea din dos. Veţi obţine o şosetă cu
picioruşe, două manute şi vă rămâne forma unei şepcuţe.
Umpleţi cu vată corpul, dar lăsaţi goală partea de sus. Apoi
umpleţi mânuţele şi şăpcuţa. Pentru şăpcuţă, vă
recomandăm să coaseţi puţin în interior, lăsând puţin
spaţiu pentru umplerea cu vată, după care să coaseţi puţin
în partea exterioară sau puteţi să nu coaseţi deloc şăpcuţa,
ci să o umpleţi direct cu vată, după care să o legaţi cu o aţă
de culoarea materialului şosetei folosite.

Umpleţi cu vată corpul, dar lăsaţi goală partea de sus. Apoi
umpleţi mânuţele şi şăpcuţa. Pentru şăpcuţă, vă
recomandăm să coaseţi puţin în interior, lăsând puţin
spaţiu pentru umplerea cu vată, după care să coaseţi puţin
în partea exterioară sau puteţi să nu coaseţi deloc şăpcuţa,
ci să o umpleţi direct cu vată, după care să o legaţi cu o aţă
de culoarea materialului şosetei folosite.
Umpleţi cu vată corpul, dar lăsaţi goală partea de sus. Apoi
umpleţi mânuţele şi şăpcuţa. Pentru şăpcuţă, vă
recomandăm să coaseţi puţin în interior, lăsând puţin
spaţiu pentru umplerea cu vată, după care să coaseţi puţin
în partea exterioară sau puteţi să nu coaseţi deloc şăpcuţa,
ci să o umpleţi direct cu vată, după care să o legaţi cu o aţă
de culoarea materialului şosetei folosite.
Coaseţi mânuţele corpului şi legati sau coaseţi la
celălalt capăt şăpcuţa, pentru a obţine capul, cum vam indicat în pasul anterior.
Ca să obţineţi gâtul, trebuie să legaţi partea de
sus a corpului, astfel încat să rămână goală
partea de sus, unde se va pune capul.
Vom crea şi nişte urechiuşe: luăm un pic de vată,
il punem in interiorul şosetei şi îl coasem sau îl
legăm cu aţă, astfel încat să obtinem forma unor
biluţe.
Acum putem introduce capul şi lipim ochii.
Se pot confecţiona multe modele hazlii, puteti încerca si alte
modele.

Articol realizat de Ramona Târnăvean

Stiluri parentale

Convingerile din postura de parinte duc la anumite
asteptari din partea copiilor, un anumit tipar de
interpretare a situatiilor si anumite tipare de
-Eu am auzit ca cel mai bine e sa lasi copilul sa-si faca singur
raspunsuri/ actiuni/ comportamente.
programul si sa nu-l obligi sa faca ceva ce nu-i place...
Diferentele remarcabile intre noi ca oameni se
-Da’ de unde ! copilul trebuie invatat si tinut din scurt daca vrei sa nu manifesta bineinteles si in rolurile de parinti si in felul in
ai mai tarziu probleme cu el...
care fiecare il indeplineste, ceea ce duce la notiunea de
- Eu prefer sa-l las sa faca ce vrea decat sa-mi faca crize...
stiluri parentale. Referirea la stilurile parentale are in
-Si cand o fi mare o sa ti se urce in cap ! Cate o palma la fund nu
vedere o paleta larga de aspecte dar va propun sa
strica, ce, noi n-am luat de la mama si uite ca n-am patit nimic,
aducem in atentie doua componente de baza: una se
suntem bine !
refera la tipul de relatie pe care parintele o are cu
Este evidenta ideea ca gandim, simtim si actionam diferit in situatii copilul si atentia pe care o acorda nevoilor afective si
similare, ca evaluam nuantat acelasi eveniment, ca avem
emotionale ale acestuia, cealalta vizeaza limitele pe
perspective de gandire uneori diametral opuse in legatura cu
care le traseaza parintele, felul in care organizeaza si
aceleasi subiecte. De unde provin aceste diferente remarcabile?
structureaza dezvoltarea copilului, situatiile de invatare
Dintr-o combinatie unica intre educatie si experientele proprii,
si dezvoltare pe care le creeaza pentru acesta.
temperament, personalitate, resurse interioare, influenta sociala
Pentru a ne familiariza putin cu notiunile amintite si
etc. Aceste componente (ele insele complexe ) tes o structura de
pentru a face o autoanaliza utila in rolul de parinte va
gandire, interpretare, traire subiectiva si actiune proprie fiecaruia
propun sa trecem sumar in revista stilurile parentale
dintre noi.
regasite in literatura de specialitate si caracteristicile
Avem asadar un set de convingeri sau tipare de gandire legate si
acestora.
de educatia copiilor. Acest set de convingeri s-a structurat si intarit, Acest material va poate fi util in identificarea propriului
influentat de o multime de factori : educatie, mediul social si
stil parental si purcederea la o analiza personala a
cultural in care am crescut, relatiile cu proprii parinti, modelele pe convingerilor legate de rolul de parinte si relatia cu
care le-am avut in familie si la scoala, temperamentul
copilul. Felul in care gandim determina felul in care ne
nostru, experientele de viata, resursele noastre interioare etc.
reglam emotiile si comportamentele

. Unele dintre convingerile noastre merita sa fie puse sub
semnul intrebarii caci ele ne pot conduce catre actiuni a
caror rezultat nu va fi cel pe care ni-l dorim sau vor avea
efecte din cele mai nocive asupra dezvoltarii copiilor
nostri. Actiunile noastre au consecinte imediate dar si
unele pe termen lung. Adesea aceste actiuni pot avea
rezultate pe care ni le dorim pe termen scurt dar cu efecte
nocive, nedorite pe termen lung. De exemplu, “mituind”
copilul sa faca anumite lucruri in schimbul unor dulciuri,
am putea obtine pe termen scurt ascultarea lui insa pe
termen lung acesta va invata sa negocieze “dur” pentru
orice i se va cere. Sau, folosind agresivitatea verbala ori
fizica pentru corectarea unor comportamente s-ar putea
ca pe termen scurt sa se obtina ascultarea copilului dar pe
termen lung acesta sa devina interiorizat, supus, nesigur,
cu o stima de sine scazuta sau sa invete ca agresivitatea
este o metoda pentru a-ti impune punctul de vedere si a
obtine ceea ce doresti, devenind la randul sau agresiv.
Asadar va propun ca atunci cand recurgeti la orice
modalitate de educare a copilului sa va puneti
urmatoarele intrebari:
1. Ce efecte are metoda mea pe termen scurt? Dar pe
termen lung?
2. Modalitatea pe care o aplic tine seama de nevoile
afective si emotionale ale copilului meu ?
3. Prin modalitatea pe care o aplic obtin o relatie bazata pe
incredere si siguranta?
Iata stilurile parentale pe care le regasim in literatura de
specialitate si caracteristicile fiecaruia. In realitate parintii
se incadreaza foarte rar doar in unul din aceste stiluri
parentale regasindu-se cel mai adesea intr-o combinatie in
care unul predomina. Importante sunt credintele care stau
la baza rolului de parinte si disputarea acestora acolo unde
este cazul pentru a fi un parinte mai bun.
Studiile din ce in ce mai numeroase ne arata ca acei copii
ai caror parinti au un stil competent se dezvolta mai
armonios si fac fata cu mai mare siguranta situatiilor de
viata, sunt mai echilibrati, au relatii mai bune si o
incredere in sine mai buna.

Stilul autoritar
Caracteristici: Asteptari/cerinte mari; organizare, structura;
reguli stricte, consecinte impuse (pentru ca asa spun eu ),
pedepse, rigiditate, control; comunicare slaba; nivel foarte
scazut de tolerare a greselilor, suport emotional scazut,
nevoile afective nu sunt satisfacute; decizii impuse de parinte,
criticism.
Convingeri:
A ma infuria este o metoda eficienta de a modifica
comportamentul copilului meu.
Furia ma ajuta sa-mi impun punctul de vedere.
Bataia si pedepsele disciplineaza copilul.
Eu sunt cel care hotaraste ce e cel mai bine pentru copil.
Lauda şi recompensa nu sunt necesare si il fac sa devina
rasfatat .
Parintii au intotdeauna dreptate iar copiii nu trebuie sa-si
contrazica părintii sau sa-i chestioneze.
Copilul trebuie obligat sa faca lucrurile care ii sunt cerute.
Copiii au nevoie de o disciplină severa pentru ca sa-si poata
invata lectiile de viata.
Relația părinte-copil este ca un război în care, dacă părintele
câștigă, ambele părți câștigă iar dacă părintele pierde, ambele
părți pierd.

Actiuni/comportamente:
Imi controlez tot timpul copilul pentru a ma asigura ca face
lucrurile asa cum trebuie.
Trasez sarcini, limite si reguli clare de la care nu ma abat.
De multe ori strig la copilul meu.
Plesnesc copilul pentru a-l disciplina.
Imi pedepsesc copilul cand greseste sau nu respecta intocmai
regulile fara sa-i mai dau explicatii.
Nu ma las impresionat de lacrimi si nu acord importanta mofturilor
copilului.
Stilul permisiv
Nu exista reguli si nici consecinte pentru comportamentele
neadecvate; lipseste organizarea, structura; cerinte, asteptari
reduse; copilul ia decizii; comunicare si nivel crescut de
afectivitate, suport emotional consistent (nevoile afective ale
copilului sunt satisfacute), apare frustrarea parintelui care se simte
folosit, manipulat;
Convingeri:
Este mai bine sa las de la mine pentru a fi liniste decat să provoc o
lupta cu copilul meu.
Pana la urma copilul face tot cum vrea el si n-am ce-i face.
Nu suport sa-mi vad copilul suparat. Nu pot sa ma opun dorintelor
sale.
Dacă le lasi copiilor destula libertate, ei vor invata in cele din urma
pe pielea lor ce e bine si ce nu e bine pentru ei.
Perioada copilariei este atat de scurta incat parintii ar trebui sa
faca orice pentru a-i face fericiti.
Nu e nevoie sa stau prea mult sa ma gandesc ce e bine sau ce nu
Copiii nu trebuie să fie frustraţi.
e bine in legatura cu copilul meu, pot decide aceste lucruri pe
Toate formele de pedeapsă sunt greşite.
moment.
Copiii trebuie să fie liberi sa se exprime.
Regulile si programul ii incorseteaza pe copii.
Creşterea copiilor trebuie să fie distractiva şi uşoara.
Cand iti iubesti copilul e normal sa-i implinesti toate dorintele.
Actiuni /comportamente:
Nu stabilesc reguli sau limite.
Cedez de cele mai multe ori la insistentele copilului si fac ce imi
cere chiar daca nu sunt de acord.
Nu ma supar si nu ii atrag atentia copilului cand ii deranjeaza pe
altii.
Copilul isi stabileste singur programul (de somn, de masa, de
joaca, etc)
Copilul nu stie care sunt consecintele faptelor sale, eu sunt cel
care repara lucrurile.
Chiar daca il amenint uneori, nu il pedepsesc.

Cand vreau sa faca ceva il rog in mod repetat, incercand sa-l conving, iar uneori ma
asculta.
Adesea ii ofer ceva in schimb (jucarii, dulciuri, etc), il mint sau incerc sa-l manipulez
pentru a-l indupleca sa faca ce ii cer.
Vorbesc foarte mult cu copilul explicandu-i in mod repetat de ce ii cer sa faca
anumite lucruri.
Ii satisfac dorintele pentru a evita crizele de furie.
Stilul neglijent
Interactiuni superficiale cu copilul; comunicare inconsistenta; perioade lungi de
timp in care parintele este absent din viata lui; raspuns minimal la nevoile copilului;
lipseste organizarea, structura; cerinte, asteptari fluctuante; copilul ia decizii; lipsa
suportului afectiv; (nevoile afective ale copilului nu sunt satisfacute)
Convingeri:
Copilul se descurca singur daca i se asigura o baza materiala minima.
Fiecare se descurca pe cont propriu, cum poate.
Sa aiba grija altcineva de el, eu am alte treburi mai importante.
Nu am timp sa ma acup de copil.
E treaba lui cum se poarta.
Nu are nevoie de mine.
Nu sunt interesat de felul in care isi petrece timpul copilul meu.
Depinde doar de el daca se va realiza sau nu in viata.
Trebuie sa invete sa se descurce singur.
Actiuni /comportamente:
Foarte rar petrecem timp impreuna.
Chiar daca suntem in aceeasi incapere fiecare isi vede de treaba lui.
Nu avem activitati impreuna.
Nu discut cu copilul despre emotiile si sentimentele lui.
Stiu foarte putine lucruri despre ce se intampla cu el la scoala.
Nu ii cunosc prietenii.
Nu discut cu copilul despre ce i se intampla.
Nu prea stiu ce fel de lucruri ii plac.
Comunicam foarte greu pentru ca am impresia ca nu ma
asculta.
Ii spun din cand in cand ce ar trebui sa faca dar e treaba lui
daca ma asculta sau nu.
Nu am timp sa merg la serbarile lui sau la alte evenimente
asemanatoare.
Stilul competent
Asteptari/ cerinte mari in acord cu potentialul si resursele
copilului; organizare , structura; reguli si consecinte clare
negociate; comunicare eficienta; respect; suport emotional
consistent; nevoile afective sunt satisfacute; decizii in acord
cu nevoile, preferintele si potentialul copilului.

Convingeri:
Copilul nu trebuie sa faca mereu lucrurile asa cum vrea el,
dar e normal să ascult ceea ce are de spus.
E important sa inteleg de ce copilul meu a avut un
comportament neadecvat mai degraba decat sa il
pedepsesc.
Este important pentru copil sa aiba reguli si limite clare pe
care le stabilim impreuna.
E important sa stie care sunt consecintele faptelor sale si sa
invete sa si le asume.
Comunicarea eficienta inseamna in primul rand ascultare si
intelegere (nu incercarea de manipulare, de a-l face pe copil
sa asculte, nu repetarea unor cerinte).
Daca imi doresc respect din partea copilului meu este
nevoie sa il tratez la randul meu cu respect.
Hotarasc impreuna cu copilul ce e mai bine pentru el.
Copilul meu va fi onest si sincer daca si eu voi fi la fel cu el.
Nu-mi este rusine sa recunoasc daca gresesc fata de copil.

Actiuni /comportamente:
Copilul vorbeste deschis cu mine despre orice, fara a-i fi teama ca nu va fi inteles sau ca va fi pedepsit.
Când copilul greseste, el știe de obicei care vor fi consecințele.
Toti membrii familiei noastre, inclusiv copiii iau parte la sarcinile casnice.
Copilul are un program zilnic (ora de culcare/trezire, masa, activitati, odihna).
Uneori ii ofer copilului meu doua alternative adecvate pentru ca el sa aleaga, mai degrabă decât să-i spun ce să facă.
Ii arat copilului ca ii respect opiniile si il incurajez sa se exprime.
Ii subliniez motivele pentru care exista reguli si importanta respectarii lor.
Sunt sincer si onest in relatia cu copilul meu.
Iau in considerare preferintele copilului atunci cand facem planuri pentru familie.
Imi recunosc propriile greseli si imi cer scuze atunci cand este cazul.

Articol realizat de Psiholog Voichita Fodor

Pălăria mirobolantă
Luiza era o fetiță de cinci anișori, care locuia împreună cu
părinții și bunicii într-un oraș micuț de munte, într-o căsuță
modestă cu o curte mult prea mică pentru planurile de
grădinărit ale bunicului.
Era o fetiță veselă și frumoasă, nu avea mulți prieteni – doar
Patrick reușea să-i intre în grații. Am uitat să vă spun: Luiza
avea o pasiune mai aparte pentru o fetiță de cinci ani, îi
plăceau pălăriile. Avea o întreagă colecție, iar Patrick avea și
el o colecție de mingi, de toate dimensiunile, de toate culorile.
Pe lângă pasiunea ei, Luizei îi plăcea mult să meargă în parc
împreună cu bunicul. Aici spărgeau castane și adunau frunze
colorate – cu care apoi își făceau pălării, la fel ca cele ale
Zânei Toamnă.
Părinții Luizei erau mereu plecați, munceau de dimineața
până seara, vroiau să se mute într-o casă mai mare cu grădină,
cu multe flori și unde Luiza să aibă o cameră a pălăriilor, așa
cum spunea ea și apoi își dorea mult un cățel sau orice
animăluț, pe care să-l îngrijească și să-l iubească. “Luiza, nu se
poate , suntem oricum prea înghesuiți, avem prea multe
lucruri“ - îi spunea bunica de câte ori Luiza aducea aminte de
vreun animal. Bunica însă o ajuta cu pălăriile – mereu îi
aducea sau îi cumpăra câte o pălărie nouă - le alegeau
împreună, le redecorau și uneori chiar și confecționau .
Tocmai ce văzuseră o pălărie impresionantă într-o emisiune
realizată în China, Luiza numai la ea se gândea, nici o altă
pălărie nu semăna cu ea… “mama, este mirobolantă! “ îi
spunea ea în fiecare seară mamei înainte de culcare si așa
adormea, cu gândul la ea…

Aici începe, de fapt, povestea noastră pentru că Luiza numai la
pălăria aceia mirobolantă se gândea, nici plimbarile în parc cu
bunicul nu o mai înveseleau, nici năzdrăvăniile lui Patrick, nici
măcar noua casă cu grădina mare - cu trandafiri, pălăria
aceea…
Bunica, nemaiputând să o vadă așa tristă, a hotărât să-i
comande pălăria, dar pentru că nu știa exact când o să ajungă
coletul a hotărât să nu îi spună încă nimic.
După două săptămâni, în care toată lumea a fost ocupată cu
renovarea și decorarea casei și în care Luiza a fost la fel de
tristă și cu gândul la pălăria mirobolantă, pe care o și vedea
decorată cu trandafirii cei roz din noua grădină, sosește un
curier care le aduce un colet imens, tocmai din China. Ce să
fie oare? Până și bunica uitase de comanda sa...
Luiza, în sfârșit zâmbea - bunica îi făcuse cea mai frumoasă
surpriză! Totuși coletul era prea mare și prea greu ...
Au desfăcut cutia, pălăria era într-adevăr impresionantă,
foarte frumoasă și foooooarte mare și cu o mulțime de
accesorii, în fiecare zi puteai să o transformi! Luiza era în
culmea încântării, toată familia era, de fapt, încântată! În acea
seară, Luiza a rugat-o pe mama să lase pălăria la ea în cameră
și a adormit cu ochii ațintiți spre pălăria mirobolantă.
S-a trezit brusc auzind pe cineva plangând... un pui de urs
panda se chinuia să iasă de sub căptușeala pălariei!

Articol realizat de Diana Uțiu

Stiați că…
1.Inima unei pisici bate de două ori mai repede decât a
unui om.
2. Cel mai puternic semn de afecțiune al pisicii este
tremuratul cozii.
3. Când pisica ta dă din coadă înseamnă că are un
conflict intern. Gestul va înceta când va lua o decizie.
De exemplu, dacă stă în fața uşii şi dă din coadă, nu
este sigură dacă vrea să iasă afară în frig să se joace
sau să rămână la căldură în casă.
4. Pisicile sunt sensibile la tonul vocii. Ştiu când le
cerți, ştiu când le alinți etc.
5. Pisicile pot distinge culorile, în timp ce cațeii văd
bicolor.
6. Atunci când îi este foarte cald, o pisică transpiră
numai prin pernuțele lăbuțelor.
7. Dacă le dai să mestece zilnic o bucăţică, îşi vor
menţine gingiile şi dinţii sănătoşi.
8. Pisicile pot să producă 100 de sunete diferite. Prin
comparație, câinii pot numai 10.

9. Mustațile pisicilor sunt mobile şi le ajută pe feline să se
orienteze în spațiu.
10. Pisicile sunt cele mai leneşe animale din lume.
11. Textura nasului unei pisici este unică, la fel precum
amprentele mâinilor oamenilor.

Perlele copiilor
Planete engleză:
Nu se înfundă niciodată norii, dacă s-ar înfunda asta ar fi
foarte grav.
Când plouă mult se face “înfundație” pe stradă.
Știi ce înseamnă “camera de oaspeți”?
- Camera de părinți.
Ce este Revelionul? – Când sărbătorim cu prietenii două nopți
- Când stăm treji până târziu
- Când vin prietenii la noi și rămân peste noapte
Și eu te iert! M-a jenat.
Licurici:
Când o să crești și nu o să mai fii bătrână, o să cunoști
supereroii.
Stelute germana:
Fraaauuu, știi ce eazi?
Nu..
Azi… e o surpriză!
Fraaaau. Îmi muți masa, te rog?
Sigur, dar de ce?
Pentru că eu sunt o doamnă!
Fraaaauu, știi ce am mâncat noi azi la gustare?
Ciocolată cu pâine. (Salam de biscuiți)
Mâine merg la teatru și cealaltă mâine merg la ski!

Intrebări haioase
pentru minți istețe
1. Cine are pene și nu zboară? (perna)
2. Cine iese din ouă și nu face ouă? (cocoșul)
3. Ce trece peste gârlă stand locului? (podul)
4. Cum iese un cal alb din Marea Neagră? (ud)
5. Într-un acvariu sunt 10 pești. Unul se îneacă. Câti peșt rămân
în acvariu? (Tot 10! Peștii nu se îneacă.)
6. Tatăl Mariei are cinci fete: Ana, Irina, Nina şi Alina. Cum o
cheamă pe a cincea? (Maria)
7. Participi la un marathon şi îl depăşeşti pe cel de pe poziţia a
doua. Pe ce loc ai reuşit să treci? (pe pozitia numarul doi)
8. Poţi numi 3 zile consecutive fără să foloseşti cuvintele luni,
marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi duminică? (azi, maine,
poimaine)
9. Ce se deschide când începe ploaia? (umbrela)
10. Ce are două braţe, faţa rotundă, merge tot timpul, dar stă în
acelaşi loc? (ceasul)
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Grupele noastre
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Școala Panda
DRAGI PĂRINȚI,
Timpul petrecut la școală ocupă un loc important în viața
fiecărui copil. Experiența trăită în anii de școală își va pune
amprenta atât asupra dezvoltării personalității copilului din
punct de vedere academic, social, emoțional, cât și în
alegerea carierei.
Primii ani de școală sunt decisivi în dezvoltarea globală a
copilului. E momentul în care el simte că e indepedent, că
are un rol în a gestiona relațiile cu cei din jur, că e
responsabil de lucrurile care îi aparțin, conștientizează și își
exprimă emoțiile, își descoperă potențialul.
De aceea, considerăm că e important ca el să vină cu
plăcere și cu mult entuziasm la școală. Acest lucru se poate
întâmpla doar dacă va simți că e iubit, că i se acordă
încredere, că are prieteni, că școala e un loc în care are
multe de descoperit.
În şcoala noastră, toate cadrele didactice pun accent pe
nevoile educaţionale ale fiecărui copil în parte. El este
încurajat să în se autodepăşească în tot ceea ce ştie şi ceea
ce poate. Dezvoltarea completă a copilului are o importanţă
deosebită pentru întregul colectiv; de aceea, împreună
asigurăm un mediu activ de învăţare, bazându-ne pe
metode interactive în predare și în învățare.

Bineînţeles că avem nevoie şi de suportul
dumneavoastră! Noi considerăm educaţia copilului ca o
.
responsabilitate
atât a şcolii, cât şi a părinţilor, care, la
rândul lor, trebuie încurajaţi să se implice activ.
Și, cel mai important aspect, copilul are nevoie de
dumneavoastră. Are nevoie să îi fiți alături, să știți ce se
întâmplă cu el în fiecare zi, să îi acordați atenție, să
petreceți timp de calitate alături de el. Starea de bine a
copilului implică, în mod firesc, confort emoțional. De aici
pleacă toate – comportamentul, concentrarea, relaționarea
cu cei din jur. Știm că ritmul vieții este unul alert, veșnic
contra timp, că profesia ne acaparează viața, că avem
multe lucruri importante de rezolvat, dar mai presus de
toate, e copilul. Chiar dacă ei cresc, din punct de vedere
emoțional, rămân mereu copiii care au nevoie de părinții
lor.
Avem convingerea că, împreună, putem forma o echipă
care să însoțească și să îndrume, cu dragoste și cu
profesionalism, călătoria fascinantă a copilului într-o lume
nouă, aceea de școlar.
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Distracție alături de copii

Distracție plăcută!
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