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rodzy Czytelnicy, w tym roku spędziłam
wakacje z dziećmi w górach, gdzie przez
pierwsze dni lał deszcz i wydawało się,
że wszystko pójdzie nie tak. Mieliśmy przecież
tyle planów na to, jak spędzić ten czas. Wtedy
córka zabrała mnie na spacer w deszczu po lesie.
Chodziłyśmy w kaloszach po błocie i płukałyśmy
brudne kamienie w górskim strumyku. I wiecie co?
To był równie dobry czas jak ten, który spędziliśmy
później, realizując nasze wcześniejsze plany. Bo tak
to jest z czasem, że jego planowanie jest potrzebne
i pozwala nam dobrze się zorganizować, realizować
cele i spełniać marzenia. Z drugiej jednak strony
warto czasem odpuścić, zatrzymać się i po prostu
być razem. Wy jako dzieci wiecie to najlepiej,
nie zapominajcie uczyć tego nas – dorosłych!

Agata Bator-Mysłek
„Małe Charaktery”
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rodzy Rodzice! Czas jest czymś niezwykle
cennym, co możemy dać dzieciom. Bez
czasu nie ma relacji, uczenia się, rozwoju.
Ważne jest więc dobre zarządzanie czasem, żeby
mieć go na to, co naprawdę istotne. Dzieci mają
inne poczucie czasu, żyją tu i teraz, bez ciągłego
pośpiechu (to raczej domena dorosłych), nie planują
długofalowo, nie myślą zbyt często o przeszłości.
I tego korzystania z „tu i teraz” warto się od
dzieci uczyć, im z kolei pokazując, jak świetną
nauczycielką jest historia oraz jak dobre planowanie
pomaga z sukcesem realizować zamierzenia.
Pośród codziennego zabiegania życzymy Państwu
chwil zatrzymania, by „tracić” czas na to,
co w życiu ważne.

Karolina Appelt
„Małe Charaktery”

DLA RODZICA

Rodzicu! W ten sposób oznaczyliśmy
miejsca, w których opisaliśmy, jakie
kompetencje Twojego dziecka rozwijają
„Małe Charaktery”.
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DLA RODZICA

Rodzicu! W ten sposób oznaczyliśmy
miejsca, w których sygnalizujemy,
aby sięgnąć po dodatkową treść na stronie
czasopisma: www.malecharaktery.pl

