Mamo ja się nudzę!!!
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Gdy dziecko idzie do przedszkola, lub szkoły, jego życie ulega całkowitej przemianie. Większość dnia spędza wśród innych dzieci, zdobywając nowe umiejętności, usamodzielniając się. Tempa nabiera jego rozwój psychiczny, fizyczny i emocjonalny. W czasie zajęć przedszkolnych, bądź szkolnych,  jego mózg i zmysły odbierają wiele nowych bodźców, wiele informacji, które będzie musiał przetworzyć, zrozumieć i zapamiętać. Jeżeli panie, które go uczą są dobrze przygotowane do pracy, to dzieci mają tak zorganizowany plan zajęć i zabaw, że nie mają szans na nudę.
Czy rodzice w domu również powinni tak szczelnie wypełnić im wolny czas?    
                            
Dziecko, by uporządkować nowo zdobyte informacje i doświadczenia potrzebuje spokoju. Nie oznacza to wcale ciszy i głębokiego zamyślenia. Wystarczy, by przez jakiś czas nie wymagać od niego koncentracji, skupienia się na nowej rzeczy. Dlatego nie jest wskazane, by jego czas wolny ściśle wypełniały zajęcia dodatkowe i atrakcje. Łatwo wtedy wywołać u niego stan przemęczenia. Rodzice muszą pamiętać, że czas zabawy jest tak samo istotny, jak czas nauki. Co więcej, na pewnym etapie rozwoju dziecka, edukacja powinna odbywać się przy okazji zabawy.
Państwa dziecko, po całym dniu nauki i kontaktów z rówieśnikami (teraz głównie on-line) powinno mieć szansę na odpoczynek, którego wcale nie trzeba mu go organizować. Najlepiej zostawić dziecku wolną rękę, by samo odkryło, co w danej chwili ma ochotę zrobić, które ze swoich potrzeb chce zaspokoić. Możliwe, że przyjdzie przy Was posiedzieć  i porozmawiać. Nie jest wykluczone, że uśnie.
Także zabawy ruchowe są dla dzieci formą relaksu i odpoczynku. Gdy dziecko ma ochotę,                  a pogoda na to pozwala, powinniście Państwo, zabrać go na dwór, by tam mogli bez skrępowania rozładować nagromadzoną energię. To, jak te zabawy będą wyglądały, zależy w znacznej mierze od ich potrzeb, które dorosły powinien uszanować. Jeżeli pogoda nie pozwala na wyjście,                     a dzieci nie mogą usiedzieć na miejscu, warto, byście Państwo poszukali w okolicy dobrze wyposażonej, bezpiecznej sali zabaw- to raczej dla tych młodszych (teraz, po tak długim czasie pandemii, zaczyna to być możliwe). Jest to dobry sposób na spożytkowanie energii, nawiązanie nowych znajomości (również dla Was). 
Kontakty z innymi są wszystkim dzieciom potrzebne, szczególnie teraz, gdy tak długo były                   w izolacji. Dziecko, pozbawione towarzystwa i jednocześnie organizatora zajęć, może zacząć się intensywnie nudzić.
Jednak muszą Państwo pamiętać, walka z nudą,  powinna mieć ograniczony wymiar. Rodzice nie powinni starać się nieustannie zajmować dziećmi. Nie powinniście Państwo, dostarczać mu gotowych pomysłów i rozwiązań. To nie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. Hamuje jego samodzielność, umiejętność interpretowania własnych emocji i potrzeb, nie pozostawia miejsca na własną inwencję i wyobraźnię. 
Pamiętajcie Państwo, że organizując zabawy dla dzieci w domu i na dworze najlepiej tylko inspirować, towarzyszyć, wspierać i przede wszystkim kochać.
Poniżej przytaczamy kilka propozycji na wspólną zabawę z dziećmi:
Rysowanie - to chyba jedno z ulubionych zajęć każdego dziecka. Pobudza wyobraźnię oraz kreatywność. Wystarczą tyko kredki i blok rysunkowy.
Malowanie - można się przy tym pobrudzić, co sprawia dziecku wiele radości                  (a jego rodzicom trochę mniej). Sięgnijcie po farby plakatowe oraz pędzelki lub własne dłonie                 i do pracy!
Modelowanie - to świetny rodzaj zabawy do tworzenia różnych zwierzątek lub postaci z bajek. Potrzebna jest jedynie modelina lub plastelina.
Klocki - dzięki nim możecie stworzyć z dzieckiem przeróżne budowle. Kto wie, może obudzi się                            w nim zmysł architekta i sam będzie wymyślał coraz to nowsze konstrukcje?
Puzzle - to zabawka, która zachęca do myślenia. Niektórzy naukowcy twierdzą, że dzieci, które potrafią układać różne układanki, w przyszłości szybciej uczą się czytać.
Gry planszowe - to idealna forma do wspólnego spędzania czasu. Nutka rywalizacji spowoduje świetną zabawę. Możecie kupić gry edukacyjne, dzięki którym wasze dzieci nabiorą nowych umiejętności.
Gotowanie - wspólne pieczenie i gotowanie to połączenie przyjemnego                              z pożytecznym. Z jednej strony będzie to dobra zabawa dla dzieci, a z drugiej przyrządzicie dla nich od razu coś do jedzenia. Ponadto pociechy na pewno będą chciały spróbować czegoś, co same zrobiły i pomóc Wam następnym razem.
Miłego spędzania czasu.
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