Dragi starši in učenci!
Za nami in pred nami so dnevi življenja v popolnoma novih okoliščinah, za
vse nas, tudi zame. Prav vsi se spopadamo z novimi izzivi in
preizkušnjami, iščemo pravo razmerje med družino, delom in časom zase.
Veliko je in še več bo prilagajanja z vseh strani. Pomembno je, da
ostanemo mirni in predvsem zdravi, saj nas otroci potrebujejo.
Pred vsemi nami so novi izzivi in hkrati tudi velike priložnosti, da se z
otroki še bolj povežemo, postanemo močnejši, skupaj ustvarjamo, se
igramo, pogovarjamo, veselimo, hodimo na sprehode, delamo različne
naloge in skupna opravila, smo kreativni, se povezujemo na najrazličnejše
načine, vzpodbujamo drug drugega … Otroci se učijo prave odgovornosti,
postajajo zrelejši, modrejši in samozavestnejši, samostojno odločajo o
delovanju v svojem tempu, ki ga sami zmorejo.
Moje spoznanje zadnjih dni je, da se je najprej pomembno umiriti, poiskati
svoj notranji mir, skušati osvetliti način sedanjega bivanja iz različnih
zornih kotov ter v njem iskati pozitivne stvari. Ko ne vemo kako naprej, se
le vprašajmo, kaj je v dani situaciji najpomembnejše, kaj je najbolje in kaj
je mogoče narediti?
Ta vprašanja me spremljajo tudi pri iskanju samega namena ter načina,
kako učencem posredovati znanje v teh novih okoliščinah. Iščem
življenjske rešitve, rešitve, ki bodo sprejemljive za vse nas. Zavedam se, s
čim vse se v tem trenutku srečujemo. Poskušam delati najbolje kot znam.
Prepričana sem, da tako dela tudi vsak izmed nas.
In ker je najpomembnejše zdravje ter odnosi med člani družine, s katerimi
bomo v naslednjih tednih preživeli največ časa, naj bo pozitiva vedno naše
vodilo in hkrati zdravilo ter naj nas povezuje.
Menim, da v tem času, ko ne bo pouka kot smo ga vajeni, otroci ne bodo
nič več pridobili in nič manj izgubili, če ne bodo spoznali in predelali vseh
učnih vsebin, ki so predvidene za 1. razred ali katerikoli drugi razred.
Iz dane situacije, v kateri smo ta trenutek, se bodo naučili mnogo novih
vsebin, ki so pa za življenje mnogo bolj pomembne, kot pa sama učna
snov. Poskušajmo biti v vsakem danem trenutku čim bolj optimistični,
skupaj z otroki se smejmo, pojmo, ustvarjajmo, raziskujmo,
eksperimentirajmo … Toliko je stvari, ki se jih lahko otroci naučijo, pa to
ni zapisano v učnem načrtu, temveč v šoli življenja, ki se jo pa učimo in
živimo prav sedaj.

Otroci naj čim več nalog, ki jih bomo objavili na spletni strani počnejo ali
samostojno ali z vašo pomočjo… kolikor jim pač to dopuščajo njihove
sposobnosti, spretnosti, predznanje, delajo naj preko preizkušanja oz.
preko metode poskus - napaka, ob času, ki jim odgovarja (ta čas naj si
sami določijo in naj bo potem konstanten, seveda v času, ki odgovarja
vsem družinskim članom, saj se zavedam, da vsi nimamo enakih možnosti
uporabe računalnika in je potrebna prilagoditev) in v svojem tempu (zato
naj dejavnost ne bo predolga). Naj bo dejavnost otroku v veselje ali izziv
in tako se jo bo z zanimanjem lotil.
Naredimo odmik od reševanja pretežkih in predolgih preizkusov, pisanja
obširnih in nesmiselnih nalog, vzpodbujanju pretirane storilnosti. Bodimo
predvsem praktični in življenjski.
Spodbujajte veselje, igro, branje knjig iz domače knjižnice, raziskovanje,
družinsko petje, spremljavo petja z glasbili (lastnimi in doma narejenimi),
skupaj z otroki plešite ob glasbi, repajte, kuhajte, pospravljajte, perite
perilo, likajte, igrajte se gledališče, skupaj odidite na sprehode ter se
veselite na različne možne načine ...
Vzemimo tole situacijo kot pozitivno, kot priložnost za pridobitev novih
spoznanj in znanj. Vsi se bomo učili in rasli na svoji življenjski poti. Tokrat
je čas na naši strani! Nikamor se nam ne mudi! Izkoristimo ga na najboljši
možni način, tako kot vsak najbolje zna.
Vsem želim veliko lepih trenutkov z vašimi najbližjimi. Tudi, ko pride
»nevihta« nad vašo družino, švigajo glasne strele, grmi in ni vse tako kot
bi si želeli, je to popolnoma normalno. Nič hudega. Vsem se to dogaja. Le
ozavestimo te neprijetne občutke, jih sprejmimo in jih prebrodimo. To vsi
znamo, čeprav morda tisti trenutek temu še ne verjamemo. Saj veste, da
za dežjem vedno posije sonce. Enkrat hitreje, drugič malo kasneje.
Vendar enkrat zagotovo … Le ozrimo se ven, danes sije sonce za vse
nas. Zavedajmo se tega in bodimo za to hvaležni.
Če bi vi ali otroci želeli pogovora z menoj ali z učiteljico Mirjano
kakršnekoli komunikacije, naju lahko vedno kontaktirate vi ali pa otroci
sami. Vedno si bova znali vzeti čas za vas.
Moj e naslov: natasa.kumin@gmail.com
In e naslov Mirjane: mirjana.pozderec@gmail.com
Povejte otrokom, da jih imava zelo radi in da misliva nanje.
O vsem vas bova sproti obveščali, zato nič skrbeti. Vse bo dobro.
Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko.
Osredotočimo se nase, globoko vdihnemo,
si naberemo novih moči
ter na svet pogledamo z drugačnimi očmi.
TIMEA VARGA

Ko se naše življenje spremeni ter postane težje, spremenimo sebe in
postanimo še močnejši. Vsi to zmoremo in znamo.
Ostanite zdravi 
Objem vsakemu posebej.
Nataša in Mirjana

