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e-wydanie

rys. Eva z gr. „Wiosna”

Oczekiwanie…
Dorota Gellner
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Na złotym dywanie

że każdy wszystko usłyszy:
i sanie w obłokach mknące,
i gwiazdy na dach spadające.
A wszędzie to ufne czekanie…
Czekajmy, dziś cud się stanie.

Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju
na złotym dywanie

Z okazji Bożego Narodzenia

i cień twój iglasty

pragniemy Wam życzyć,

zatańczył na ścianie.

aby nie tylko świątecznie dni,

Usiądę przy tobie!

ale również każde kolejne

I podam ci rękę.

były przepełnione

To nic, że masz trochę

nadzieją, magią i spokojem.

kłującą sukienkę!

WESOŁYCH ŚWIĄT!
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Zasada trzech minut czyli o krótkich chwilach, które mają znaczenie…
Rodzice często zarzucają sobie, że spędzają za mało czasu ze swoimi dziećmi. Psycholog Nataliya
Sirotich przekonuje rodziców do stosowania ''zasady trzech minut''. Na czym ona polega?
Zasada trzech minut to prosta zasada, dzięki której każdy rodzic zbuduje silniejszą więź ze swoim
dzieckiem. Jej głównym założeniem jest to, że poza standardowym kontaktem z dzieckiem,
przeznaczamy trzy minuty na konkretny rytuał. Chodzi np. o przywitanie po powrocie z pracy lub
po nawet chwilowym opuszczeniu domu (np. wyjście do sklepu). Celem jest, aby takie przywitanie
było bardzo radosne i wylewne – jakbyśmy nie widzieli się z dzieckiem co najmniej kilka dni,
nawet jeśli minęło tylko kilka godzin. Eksperci radzą, aby przykucnąć, spojrzeć dziecku w oczy,
a następnie przez trzy minuty przytulać i rozmawiać o tym czasie, który dziecko spędziło bez
rodzica. To świetne rozwiązanie, kiedy wracamy z pracy lub odbieramy naszą pociechę
z przedszkola lub szkoły.
Autorką tej zasady jest psycholog Natalia Sirotich, której zdaniem to właśnie w pierwszych
minutach po tym, jak dziecko nas zobaczy, opowie

nam ono wszystkie informacje, które

zapamiętało. Ktoś, kto nie ma szansy opowiedzieć wszystkiego rodzicom, nie będzie przecież
chciał rozmawiać z nimi o bardzo ważnych rzeczach i po pewnym czasie niektóre fakty będą mu
się wydawać niewystarczająco istotne, aby o nich mówić. W takim przypadku rodzice mogą
przegapić wiele naprawdę istotnych lub niepokojących sytuacji.
Oczywiście musimy pamiętać, że ta zasada nie oznacza, iż powinniśmy spędzać z naszymi dziećmi
tylko trzy minuty dziennie! :) Chodzi o pierwsze trzy minuty z dzieckiem zaraz po spotkaniu, aby
upewnić się, że wysłuchamy je uważnie i poświęcimy mu całą naszą uwagę. Dla każdego dziecka
to sygnał, że jest dla nas ważne i że traktujemy je poważnie. Te umowne trzy minuty zbudują
w nim poczucie, że rodzic jest zainteresowany jego emocjami oraz przeżyciami. Że ma w rodzicu
oparcie, że może mu ufać i zwierzać się, z nawet najbardziej błahych spraw.
Łatwo rozpoznać tych rodziców, którzy intuicyjnie przestrzegają zasady trzech minut. Na przykład,
zabierając dziecko ze szkoły, zawsze kucają na poziomie oczu, przytulają się podczas spotkania
i mówią, że za nim tęsknili podczas gdy inni rodzice po prostu zabierają dziecko za rękę, mówią:
„idziemy”, rozmawiając przy tym przez telefon. Czasami kilka minut rozmowy "od serca" oznacza
o wiele więcej dla dziecka niż cały dzień spędzony z tobą. Fakt, że zawsze jesteśmy zmartwieni
i zabiegani nie sprawi, że nasze dzieci będą szczęśliwsze, nawet jeśli wierzymy, że robimy to dla
nich ich dobrobytu.
Dla rodziców i dzieci wyrażenie „czas razem” ma inne znaczenie. Dla dorosłych wystarczy, że
dzieci są tuż obok nich, kiedy robią coś w domu lub chodzą do sklepu. Ale dla dzieci pojęcie „czasu
razem” polega na spoglądaniu oko w oko, kiedy rodzice siedzą obok nich, odkładają na bok
telefony komórkowe, eliminują myśli o setkach swoich problemów i absolutnie nie są rozpraszani
przez inne postronne rzeczy. Dziecko nigdy nie będzie ufać jeśli poczuje, że w czasie spotkania
u rodziców jest coś ważniejszego niż ono.
źródło: parenting.pl
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STREFA MALUCHA
Polecenie: Narysuj bombki na choince, łącząc starannie kropki. Wylep bombki kolorową plasteliną lub kuleczkami
z bibuły. Pokoloruj choinkę.

źródło: pinterest.com
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Polecenie: Odszukaj jednakowe płatki śniegu i połącz je kolorowymi liniami.

źródło: dzieciakiwdomu.pl
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Słodkie inspiracje świąteczne:

Świąteczne babeczki z marcepanowymi reniferami

Składniki na muffinki:

Składniki na masę dekoracyjną:

3 szklanki mąki

1 opakowanie masy marcepanowej

3 łyżki kakao

barwnik spożywczy brązowy

2 łyżeczki cynamonu lub przyprawy do piernika

kolorowe cukierki (M&M’s)

2 łyżeczki sody oczyszczonej

precelki

1,5 szklanki oleju

cukier puder

6 jajek
1 szklanka cukru

Sposób przygotowania:
Suche składniki (mąka, kakao, cynamon/przyprawa, soda, cukier) wymieszać. Jaja ubić z cukrem, dodać
olej, wymieszać, a następnie dodawać suche składniki (po łyżce). Wymieszać całość i nakładać do foremki.
Piec ok. 30 min w temp. 170 st.C.
2. Do masy marcepanowej dodawać po trochu cukier puder, aż masa przestanie się kleić. Oddzielić część (ok.
1/4) masy i dodać do niej barwnik, a następnie obie masy rozwałkować. Z jasnej masy za pomocą szklanki
wykroić duże kółka, a z ciemniejszej małe kółka za pomocą kieliszka.
3. Gotowe i wystudzone muffinki posmarować kremem maślanym (odrobinę masła wymieszać z cukrem pudrem
i olejkiem cytrynowym), a następnie nałożyć na nie duże kółka. Następnie uformować uszka i wbić precelki
(rogi renifera). Następnie nałożyć małe kółka oraz cukierki (nos, oczy). Smacznego!
1.

źródło: Internet
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