
Nowa sytuacja dla placówek edukacyjnych i…rodziców

Zamknięcie placówek edukacyjnych to zupełnie nowa sytuacja, w której próbują się odnaleźć
przede wszystkim rodzice. Łączenie opieki nad dzieckiem z pracą zdalną, na którą większość
osób została obecnie skierowana, już w teorii może przysporzyć wielu problemów. Konieczne
jest więc takie wsparcie, które zagwarantuje rodzicom choć chwilę czasu na odnalezienie się
także w roli pracownika. Najważniejszym celem jest wsparcie rodziców w tej trudniej sytuacji
oraz zapewnienie ciągłości zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. Często rodzice opiekę nad
dzieckiem łączą z pracą zdalną – maluch wymaga dodatkowej uwagi, zaangażowania go
w zajęcia, które będą nie tylko dla niego interesujące, ale również pozwolą rozwinąć jego
wiedzę i umiejętności – tak, jak na co dzień dzieje się to w przedszkolach i szkole.

Domowa edukacja – jak powinna wyglądać?

Jak się okazuje, kluczem do sukcesu jest prowadzenie zajęć podobnych do tych, do których
dziecko jest przyzwyczajone na co dzień. Nie możemy zakłócać rutyny malucha, którą do tej
pory znał. Musimy pamiętać, aby czas spędzony w domu nie był czasem przed telewizorem,
czy tabletem z puszczoną bajką. Maluch dalej powinien sprzątać swoje zabawki, codziennie
sam się ubierać, a także rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Jak spędzić czas z dzieckiem w domu?

Pamiętajmy, że nie musimy animować całego czasu dziecka – na co dzień też tego nie robimy.
Dajmy mu przestrzeń do własnych działań – pytajmy, co ma ochotę zrobić. Malowanie,
układanie wieży z klocków, czy ustawianie maskotek według wielkości, czy koloru to zajęcia,
w które nie musimy się angażować. Musimy natomiast dać odczuć dziecku, że cały czas
jesteśmy przy nim i nawet jeśli samodzielnie maluje, zainteresujmy się tym, co przedstawia
rysunek, czy jakich kolorów chce używać. To jest też doskonały moment na edukację dziecka
poprzez najprostsze gry i zabawy, które doskonale znamy z naszych dziecięcych lat. „1,2,3
Baba Jaga patrzy” poćwiczy motorykę malucha, gra z piłką w „Kolory” pozwoli nauczyć
dziecko kolejnych nazw barw (można wzbogacić grę nie tylko o kolory, ale także np.
zwierzątka), a lepienie z masy solnej rozwinie zdolności plastyczne i pozwoli usprawnić pracę
małych rączek. Najważniejsza jest organizacja pierwszych dni z dzieckiem w domu. Jeśli od
samego początku dołożymy wszelkich starań i utrzymamy codzienne rytuały oraz obowiązki,
to przejdziemy przez tę wyjątkową sytuację bez nadmiernego stresu dla malucha i dla nas
samych.

Poniżej zamieszczam przepisy na różne masy plastyczne, bezpieczne dla dzieci, zaczerpnięte
ze strony Pani Monia – przedszkolne inspiracje:



Masy sensoryczne i plastyczne – masa solna

Przepis na masę solną

Co można zrobić z masy solnej? A czego nie można? – tak powinno brzmieć pytanie. Można
niemalże wszystko – masa zastyga w zależności od grubości od kilku godzin do kilku dni.

Składniki:

 mąka;

 sól;

 woda

 ilość: 2:2:1, czyli tyle samo mąki co soli i połowę mniej wody.

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z solą (drobnoziarnistą). Wodę dodajemy ostrożnie, nie całą na raz. Ciasto
powinno mieć konsystencję zbliżoną do ciasta na pizzę.

Wykorzystanie:

 można dodać do niej barwniki i olejki zapachowe;

 można z niej lepić trwałe dekoracje, świeczniki, przestrzenne figurki i płaskie dekoracje;

 zastyga od kilku godzin do kilku dni – w zależności od grubości;

 po zastygnięciu można malować ją farbami (farba blednie, wchłania się)

Przepis na absurdalną ciecz nienewtonowską
Co w niej niezwykłego? Można w nią pukać młotkiem i stawia silny opór, jednak, gdy powoli
zanurzamy w niej dłoń – jest płynna jak woda.

Potrzebujemy do niej:

 skrobi ziemniaczanej

 wody

 w stosunku 1:1

Wykonanie banalne – wystarczy wymieszać ze sobą oba produkty.



Przepis na ciastolinę

Ciastolina jest moją ulubioną. Play-Doh uzależniło mnie nawet jej zapachem. Ale oto
wszystko zmieniło się za sprawą przepisu na domową, jeszcze piękniej pachnącą masę. Tanią,
szybką i banalną do wykonania. A na koniec dołączam pomysł na to, jakie korzyści poza
plastyczną frajdą, może przynieść ta zabawa.
Czego potrzeba (kula wielkości melona galia):

 trzy łyżki spożywczego oleju;

 szklanka mąki;

 proszek do pieczenia – łyżka;

 pół szklanki soli;

 szklana ciepłej wody;

 pachnidełko: cukier waniliowy albo aromat do ciasta;

 kolor: farba, barwnik spożywczy lub atrament.

Wszystkie składniki przekładamy do garnka, mieszamy i dodajemy barwnik spożywczy. Jeśli
używamy barwnika w proszku, rozpuszczamy go w łyżeczce octu. Jeśli farbki, płynnego
barwnika lub atramentu – w wodzie. Ja użyłam barwnika do jajek, został mi powielkanocny
zapas. Po rozmieszaniu, masa ma gęstość ciasta naleśnikowego. Wstawiamy garnek na mały
ogień. Cały czas intensywnie mieszamy. Podgrzewamy kilka minut, aż masa zgęstnieje do
tego stopnia, że wbita w nią łyżka stoi. Jeśli zależy nam na czasie – masę przekładamy do
zimnego naczynia, by szybciej ostygła. Jeśli nie, czekamy aż troszkę przestygnie. Mąki są
różne. Może się zdarzyć, że masa po zagotowaniu, będzie wciąż zbyt lepka do zabawy.
W takim wypadku ugniatamy ciasto i dosypujemy malutkimi porcjami mąkę, by ciastolina
zachowywała się jak ciasto na pizzę – nie kleiła się do rąk. Ja do tego co wyszło dodałam
jeszcze około 1/4 szklanki. Na końcu dodajemy łyżeczkę oleju i zagniatamy całość. Dzięki
temu zabawa masą jest bardzo przyjemna – nie klei się, nie kruszy, nie brudzi.

Ciągliwy glut – z czego jest zrobiony?

Tak, pojawia się w nim ten kontrowersyjny składnik jakim jest boraks lub detergent, który
mamy w łazience – np. płyn do prania. Przejrzałam wzdłuż i wszerz internetowe zakamarki
i wnioski płyną z tego oczywiste – boraks w dużej ilości jest szkodliwy, szczególnie zjedzony
lub wdychany. Zjedzona ciastolina Play-Doh też zdrowiu nie posłuży. Ba! Zjedzenie nawet
masy solnej z wielkim prawdopodobieństwem zakończy się wymiotami. Jakie z tego płyną
wnioski? Można śmiało użyć boraksu, można użyć płynu do prania (który, swoją drogą,
zawiera czteroboran sodu albo inny środek o tym samym działaniu), bezsprzecznie strzegąc,
by masa nie trafiła do buzi dziecka. Niby oczywiste, a jednak zawsze warto o zasadach bhp
przypominać. Toteż, z pełnym przekonaniem, że rozcieńczona łyżeczka boraksu posłuży
jedynie zmiękczeniu wody znajdującej się w miksturze, znajduje się on w tym przepisie �.



Składniki:

 klej: bezbarwny, mocniejszy (np. Introligatorski)

 woda (tyle co kleju, mniej więcej)

 barwnik (opcjonalny)

 boraks/detergent (łyżeczka, rozpuszczona w wodzie)
Ważne uwagi:

Jeśli chodzi o klej, próbowałam wcześniej użyć magica, kleju bambino i wikolu – niestety,
uprzedzę Wasze próby, nie nadają się.

Ciągliwy glut w 5 minut – jak go zrobić?
Przepis jest prosty. Potrzebujesz 5 minut, wliczając w to mycie naczyń �.

Przygotuj potrzebne naczynia: miskę, w której będziesz mieszać składniki, szklankę do
rozmieszania boraksu, patyczek do mieszania masy (użyłam jednorazówki do chińszczyzny)
oraz składniki.

 Do miski wlej klej, wymieszaj z wodą w stosunku 1:1 i dodaj barwnik spożywczy.

 W szklance wymieszaj łyżeczkę boraksu z kilkoma łyżkami wody.

 Łyżeczką dodawaj rozpuszczony boraks do kleju. Mieszaj i sprawdzaj ciągliwość masy.
Jeśli przykleja się do patyczka i ciągnie bez końca – jest gotowa. Jeśli nie – dodaj
odrobinę więcej boraksu. Jeśli natomiast przemieniła się z stężałą, twardawą galaretę –
przesadziłaś/ z boraksem! � Ważne jest, by obserwować masę i dodawać boraks
stopniowo.

 Jeśli używamy płynu do prania nie rozcieńczamy go z wodą. W trakcie mieszania mogą
pojawić się bąbelki – nic nie szkodzi. Wyłowimy z nich gluta.

 Po rozmieszaniu “wyciągamy gluta” z wody, która się oddzieliła. I gotowe.
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