Здравейте, деца!

Измина първата седмица от нашето виртуално училище. Сигурно сте били
много щасливи в началото, че не се налага да ходите на училище, но сега
започва малко да ви липсва. Липсват ви приятелите, футбола, игрите в
междучасията .... Да, малко е скучно понякога вкъщи, но за вас и за нас
възрастните това е предизвикателство, което ще промени начина ни на живот.

Общуването
Всички ние използваме
технологиите, за да се свързваме
помежду си: телефони, таблети,
компютри. Сега обаче се оказва, че
интернет и устройствата са нашият
най-ценен ресурс. Дори така ще
учим. Но можем също да обменяме
информация, да споделяме идеи,
игри, филми, книги и много други.

Свободното време
Може би ще променим начина, по
който прекарваме свободното си
време. Ще гледаме филми, ще
слушаме музика, можем да
майсторим нещо или да рисуваме.
Можете да експериментирате с
различни материали – бои, пастели,
цветни хартии, глина, акварелни
моливи и др. Възможно е да
измислите някое ново хоби,
например готварство или грижа за
цветна градина на балкона.
Настолни игри
Сигурна съм, че всички имате такива и
може би сега е момента да ги извадите
от шкафа и да съберете на масата
цялото семейство. Какво ще кажете за
„Катан“, „Активити“, „Монополи“,
„Диксит“, а защо не и „Не се сърди,
човече!“

Спорт
Сега не можем да спортуваме на
открито, но вкъщи можем винаги да
си направим тренировка. В интернет
има много видеа с упражнения и
приложения за тренировки. А можете
просто да си пуснете любимата
музика и да потанцувате.

Използвайте въображението си
и идеите на приятелите си и ще
видите колко интересни и забавни
дейности вкъщи ще ви хрумнат.
Сигурно има книги, които отдавна
искате да прочетете, или филми, за
които не ви е оставало време. За
творческите натури е ясно – те ще
имат време и пространство да
създадат невероятни творби.

Повече време с мама и татко
Докато сте вкъщи говорете с
родителите си за всичко, което ви
вълнува. Споделете, ако нещо ви
тревожи и спазвайте техните заръки.
Те са хората, които ви обичат
безкрайно и се грижат за вашето здраве
и щастие.

Вие също сте подкрепа за тях
Мама и татко ще се зарадват много, ако
се включите в домашните задължения:
Разчистете стаята си, сервирайте
масата, пригответе закуска ...
Родителите ви ще са доволни, а вие ще
се почувствате полезни.

Домашните любимци
Ако имате куче или коте, сте
истински късметлия – имате чудесен
партньор в игрите и забавленията;

Братя и сестри
А тези от вас, които имат брат или
сестра, ще си имат компания за всичко,
което харесвате да правите заедно. Ако
често се карате помежду си, сега е
моментът да задгърбите различията и
конфликтите и да започнете да
измисляте заедно идеи за различни
занимания.

Ще се радвам, ако споделяте с мен, как прекарвате времето вкъщи, как
върви ученето, какви са вашите преживявания и занимания. Ако имате
някакви трудности или въпроси към мен, можете да се свържете с мен:
zdravka.petrova@alekoplovdiv.bg
тел. : 0879 884512
Здравка Петрова, педагогически съветник

