ПОДРШКА ПЕДАГОГА
Драги ученици и родитељи,
Као прво, надам се да сте сви здрави?
Верујем да у овим тренуцима поступате изнад свега савесно! Тренутак
у коме се налазите је, нажалост, први и важан тест који ће показати колико
сте зрели и одговорни.
Да ли треба да вас подсећам на правила којих треба да се придржавате,
да би заштитили, не само себе и своје здравље, већ и друге? Уколико је
потребно, подсетићу вас:
Редовно перите руке
Немојте додиривати очи, уста и нос
Уколико кијате, покријте уста и нос савијеним лактом или марамицом
Избегавајте дружење са пуно особа, тј будите на растојању , најмање од
три метра
5. Уколико се не осећате добро, кажите родитељима, како би реаговали у
правом тренутку и на време и обратите се лекару
6. Пратите упутства лекара
1.
2.
3.
4.

У току трајања наставе на даљину, комуницираћемо преко мејла
vujadinovic.nale@gmail.com
Све што желите да ме питате, а односи се на учење, коришћење
слободног времена, гледање едукативних филмова, слушање музике... док
траје ванредно стање, тј.настава на даљину, пишите ми!
Сви сте у контакту са вашим разредним старешинама и наставницима.
Надам се да се полако навикавате на овакав вид учења.

Савет: Пратите ТВ лекције, а онда ће додатно
објашњење стићи од ваших наставника. Битно је да не
прекидате учење, чак ни у овим условима, јер „НИКО
НА СВЕТУ НИЈЕ ЈАЧИ ОД ЧОВЕКА КОЈИ ЗНА“!

У овом тренутку желим да вама и вашим укућанима улепшам сваки
слободан тренутак када сте у кући. С обзиром на то да смо увече од 20 часова
сви у кућама, имате довољно времена да будете са својима.
Зато вам предлажем одређене теме које вам могу улепшати и бити
корисне у слободном времену.

Предлажем вам прву тему „Разговор о срећи“
Зашто сам одабрала баш њу за почетак?
Корисна је из више разлога:
1. Сви чланови породице или сви укућани се боље упознају
2. Млађи чланови , кроз овај метод схватају да је сасвим нормално
понекад направити грешку
3. Између чланова породице се развија узајамно поверење, отвореност,
смисао за хумор...а то свако дете воли и осећа се емотивно јаче и
самопоузданије
Како се игра „Разговор о срећи“?
За ову игру потребан је онолики број јабука (или неког слаткиша)
колико има учесника.Потребно је да се сви окупите , колико вас је у игри, не
заборавите- на одређеној удаљености, због вируса!!!!
На малим
папирима напишите имена учесника и ставите у кутију. Договорите се ко
први извлачи папирић са именом. На пример, ако сестра извлачи папирић, то
треба да уради полако како би извукла само један. Име које прочита са
папира, нпр.име њеног брата, он почиње игру. Брат треба да исприча једну
непријатну ситуацију у којој се нашао или је погрешио, а онда да каже како је
ту ситуацију решио. После тога сваки члан у игри исприча свој утисак-шта
мисли о томе и како би он то решио.
Тада детету помажете око начина решавања проблема са којима ће се
сусретати у животу.
Нагласите деци: СВАКИ
ПРОБЛЕМ СЕ МОЖЕ
РЕШИТИ!!!

После тога, тај исти учесник (брат) треба да исприча једну ситуацију коју
је доживео као пријатну (урадио је нешто лепо, помогао неком другу,
помогао старијој особи...), а да после остали изнесу своје утиске и мишљење
како би они поступили у истој ситуацији.

УЧИТЕ ДЕЦУ ДА ПРОНАЛАЗЕ ВИШЕ
РЕШЕЊА!!!

Када сви учесници заврше , упутите похвале, савете подршку једни
другима. Онда сви заједно поједите по јабуку или слаткиш који сте већ
одабрали. ТАКО РАЗВИЈАТЕ БЛИСКОСТ И ПОВЕРЕЊЕ СА
ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ и одржавате емотивну стабилност
своје деце, што је у оваквим ситуацијама јааако битно!!!
Јавићу се за неколико дана са новом темом. Искористите правилно
слободно време и боравак у кући!
Останите добро и здраво!
Ваш педагoг

