Месец на родителите
Уважаеми родители,
Детска градина 188 „Вяра, Надежда, Любов“ подкрепя кампанията на УНИЦЕФ
„Месец на родителите“ – юни 2020 г. Ние вярваме на максимата, че в семейството децата се
учат на най-важните неща.
Какво е „Месец на родителите“? – През 2012. година Общото събрание на
Организацията на обединените нации (ООН) определя 01. юни като Световен ден на
родителите, а от няколко години УНИЦЕФ посвещава месец юни на родителите и
родителството. През настоящата 2020 г. в условията на световна пандемия част от целите на
месеца се следните:
- да се подчертае важността на първите години от живота на детето за неговото
здраве, учене и успех в живота.
- насърчаване на родителите да прекарват повече време в игри и общуване със своите
деца.
В рамките на кампанията тази година се провежда инициативата „Приключенстваме
и учим заедно през лятото“ – като част от поредица от идеи и активности за родители на
страницата на УНИЦЕФ в периода 22-30.06.2020 г. всеки ден точно в 11:00 часа ще бъде
споделяно по едно предизвикателство към родителите.
Родителите, които желаят, биха могли да се включат заедно с децата си по един от
следните начини:
- като запишат собствено видео или се снимат (с кратко описание) как участват в
предизвикателството с децата;
- като го споделят като коментар под публикацията на УНИЦЕФ България под конкретното
предизвикателство на деня;
- като го споделят в своите социални мрежи и използват хаштаговете –
#РаннитеМоментиСаОтЗначение , #МесецНаРодителите , #ГрижаЛюбовИгра .
Ресурси в помощ на родители и малки деца – бъдещите наши ученици:
- Различни материали за родители на малки деца – www.roditel.unicef.bg
- Кърмене – https://www.youtube.com/watch?v=tUjUaddfUsg
- Развитие на мозъка – https://www.youtube.com/watch?v=PGHHHoFr_VQ
- Бебешки език – https://www.youtube.com/watch?v=Li0287uWrFI
- Игра – https://www.youtube.com/watch?v=kNNSRIo2LRQ
- Музика – https://www.youtube.com/watch?v=CD9aFCMe8u8
- Захранване – https://www.youtube.com/watch?v=jXT0T4-urI4
- Грижа за деца с увреждания – https://www.youtube.com/watch?v=ak7ItdTdrPc
- Първите ваксини – https://www.youtube.com/watch?v=GDnFz3wLhC0
- Мастърклас за родители с психолог – https://youtu.be/YX0TTIJfwmY

Скъпи родители,
Не забравяйте – да бъдеш родител е най-важната професия в света!

