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Luni 20 
30°C | 18°C
Soare, nori

Marți 21 
35°C | 18°C
Soare, nori

Miercuri 22 
31°C | 15°C
Soare, nori

Joi 23 
26°C | 16°C
Soare, nori

Vineri 24 
31°C | 15°C
Soare, nori

Sâmbătă 25 
32°C | 18°C
Soare, nori

Duminică 26 
31°C | 19°C
Soare, nori

20 - 26 iunie 2022
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Astrele îți oferă șansa de a repara ceva, de a-ți 
asculta vocea sufletului. Dacă în ultimii ani ai 
dorit să rupi o relație, acum vei reuși să îți pui 
gândurile în ordine, să te eliberezi.  Vei putea 
cere și sfatul unui specialist care să te îndru-
me. Tratează orice situație cu mult calm. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai atenția focusată pe a face bani. Îți dorești să 
vinzi un bun/imobil ce este la comun cu parte-
nerul. Vei fi mai sensibil, dornic de a oferi iubire 
celui drag, plus că apar oportunități de a-ți face 
planuri de viitor. Dar, ai putea observa că toată 
munca din această perioadă a fost în zadar. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei închide un capitol din viața ta. Acesta va viza 
relația cu frații, bunurile la comun, favorurile 
etc. Dacă în ultimii ani te-ai confruntat cu pro-
blemele de viață ale rudelor, după acest interval 
te vei resemna. Cel mai probabil, o discuție, un 
gest, un eveniment neplăcut te poate dezamăgi.  

 Rac 22.06 - 22.07   
În sfârșit, eforturile pe care le-ai depus în ultimii 
doi ani încep să-ți fie apreciate. Săptămâna 
aceasta apar rezultatele muncii asidue și, mai 
mult decât atât, ai posibilitatea de afirmare. Vei 
avea ocazia să te faci remarcat, apreciat, să devii 
mai popular. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Acorzi multă atenție mediului social, copiilor, 
planurilor de viitor, deplasărilor alături de parte-
ner. Dacă te-ai confruntat cu reticențe din par-
tea familiei partenerului, ceva se poate schimba 
acum. E posibil ca acele persoane să aibă nevo-
ie de tine și să înceapă să te vadă altfel. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Este rost de a face bani, de a primi un comision, 
de a vinde un bun, un produs deosebit etc. Cel 
mai probabil vei investi totul într-un bun de va-
loare: casă, mașină, teren, sediu de firmă etc. 
Primești vești bune, posibil chiar informații cu 
privire la apariția pe lume a unui copil. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Vei avea multe șanse de a intra în posesia unei 
sume importante de bani. Sau... poți obține un 
rezultat bun la un examen, interviu, curs 
ș.a.m.d. Oricum, te vei pregăti intens pentru a 
deveni expert pe partea profesională. Și vei 
avea o comunicare mult mai bună cu cei din jur.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Urmează o săptămână cu evenimente favorabi-
le pe axa carierei. Ai mari șanse de a semna un 
contract avantajos, de a intra în posesia unor 
răspunsuri utile, de a te face remarcat în fața 
șefilor. Cum s-ar spune, vei fi pe val.  Dar, vor fi 
și persoane dornice să-ți strice starea de bine.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Șansa, succesul, norocul este de partea ta în tot 
ceea ce vei face, singura condiție este aceea să 
nu te încrezi în cei din jur. Iubirea bate la porțile 
inimii, fie că ești deja într-o relație, fie că ești sin-
gur, noutatea este acum la ordinea zilei, ceea ce 
este un lucru bun. Totuși... fii rezervat!  

 Capricorn 21.12 - 19.01 
O să renaști și o să fii mai puternic ca niciodată. 
Anumite idei, concepții care înfloresc în mintea 
ta acum, te vor însoți în restul vieții sub forma 
unor crezuri. Revin în actualitate unele planuri pe 
care le-ai conceput în trecut și vei putea găsi răs-
punsuri la unele întrebări care te frământă.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Un eveniment neașteptat îți va schimba starea de 
spirit. Acum vei culege rezultatul muncii cu tine 
însuți din ultimele luni. Totuși, să nu uiți că acest 
surplus astral de energie își pune amprenta pe 
axa sentimentală. Prin urmare ai putea reveni 
asupra unor decizii pe care le-ai luat anul trecut. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Vei avea discuții serioase cu partenerul de viață, 
referitor la un anturaj sau o situație de viață. Fi-
nanciar, vei avea în continuare multe cheltuieli. 
Apar situații neașteptate, care îți pot pune la în-
cercare bugetul. Partea bună e că partenerul te 
ajută în ceea ce vrei să duci la final cu orice preț. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

CUM SĂ VĂ PETRECEȚI VACANȚA MARE

Idei creative pentru relaxarea 
copilului pe timp de vară 

Vacanța de vară este 
momentul mult așteptat 
de majoritatea copiilor, 
simbolizând terminarea 
școlii cu program rigid, 
a testelor și a presiunii 
temelor de a doua zi. 
Părinții trebuie, însă, să 
aleagă pe perioada verii 
un program educațional 
cât mai relaxat. Spre ce să 
se orienteze? Iată sfatul 
specialiștilor! 

Chiar dacă au intrat în vacanță, 
copiii au nevoie de un program 
educațional. Spre deosebire de pri-
oadele în care merg la școală, în-
să, acesta trebuie să includă și 
activități recreative de dans, ba-
let, pictură, yoga, șah și alte cursuri 
prin care creierul lor să fie stimulat 
și să asimileze lucruri noi prin joacă, 
astfel încât să nu perceapă progra-
mul ca o corvoadă. Atenție, părinți! 
Venirea verii, și a căldurii în princi-
pal, are efect negativ asupra creie-
rului, inducându-l într-o stare de re-
laxare continuă, fapt deloc oportun 
pentru cei mici a căror dezvoltare își 
are bazele în primii șapte ani. Cum 
le puteți crește copiilor interesul de 
a participa la activități educative pe 
timpul verii?

„Din experiența cu cei mici am 
învățat multe lucruri, printre ca-
re cel mai important este că ei nu 
se opresc din învățat. Cu cât este 
mai amuzant, cu atât mai bine vor 
deprinde învățătura. Trebuie să ne 
axăm pe activități educative pe ca-
re copiii să nu le perceapă ca pe o 
obligație, ci să le facă plăcere parti-
ciparea. Feedback-ul părinților este 
mai mult decât mulțumitor, pe lângă 
faptul că se eliberează de grija pla-
sării micuțului în grija unui adult, co-
pilul continuă să învețe și pe perioa-
da verii, în loc să petreacă timpul cu 

tableta în mână sau să se uite la de-
sene animate înconjurat de dulciuri. 
Trăim în era Millenials, generația 
aceasta se mișcă efectiv cu viteza 
luminii, sunt creativi și cu o încre-
dere debordantă. De aceea este im-
portant ca întregul program să fie 
bazat pe învățarea experimentală, 
iar noi să ținem pasul cu ei”, expli-
că Adina Cosma, directorul general 
al unui centru educațional din Ilfov.

Activități amuzante  
și educative 

 Culegeți împreună fruc-
te sau legume de sezon – puteți 
merge în pădure să culegeți fragi, 
mure sau zmeură. Dacă aveți po-
sibilitate, culegeți împreună cireșe, 
vișine, caise, roșii, ardei, castraveți 
etc., 
 Pictați pietre – fie că aveți 

sau nu drum spre mare în aceas-
tă vacanță, vă puteți relaxa împre-
ună pictând pietre adunate din di-
verse locuri. Sau… dacă ajungeți la 
mare, puteți face figurine din nisip. 
În cazul în care nu aveți prea multă 
inspirație, puteți urmări diverse tu-
toriale pe internet.

 Aranjați lucrurile din casă 
în alt mod – în zilele toride de va-
ră, când nu prea puteți să-l lăsați pe 
cel mic afară mult timp, vă puteți 
ocupa de amenajarea interiorului 
locuinței. Rearanjați mobila și veți 
avea o casă și mai frumoasă, mai 
luminoasă. Iar copilul va fi și el su-
per încântat de această activitate 
care dă un aer nou casei.
 Mergeți în excursii – plim-

bările în zone aflate în apropierea 
zonei dvs. pot face deliciul copilu-
lui. Deplasările cu trenul, de exem-
plu, pot fi amuzante și interesan-
te, totodată pentru mezinul famili-
ei. Explorați împreună împejurimile. 
 Vizitați târgurile de vară – 

printre evenimentele captivante și 
pline de culoare care atrag intere-
sul copilului se numără și târgurile 
sezoniere. Oferiți-i posibilitatea de 
a negocia prețurile pentru produse-
le pe care le dorește.
 Învățați lucruri noi împre-

ună – ce poate fi mai distractiv și 
mai constructiv decât să învățați 
împreună să cântați la muzicuță, 
la chitară, să împletiți un fular pen-
tru iarnă, să coaseți hăinuțe sau să 
faceți origami?! 

Menținerea creierului activ la 
copii prin activități educative 
influențează condiția memoriei, 
o funcție legată de plasticitatea 
creierului, mai precis de 
proprietatea acestuia de a-și 
modifica starea internă sub 
influența stimulilor externi. 

Memoria și învățarea se delimi-
tează foarte fin în psihologia copilu-
lui, deoarce memorarea permite fi-
xarea, conservarea, recunoașterea 
și reproducerea informațiilor și tră-
irilor, în timp ce învățarea se rezu-
mă la activitățile cognitive din sfe-
ra comportamentală. Alimentația 
corectă și echilibrată revigorea-
ză memoria, de aceea creie-

rul funcționează numai printr-un 
aport echilibrat de substanțe nu-
tritive. De aceea, trebuie să se ia, 
de asemenea, în calcul un plan de 
nutriție de vară bine pus la punct. 
Nu trebuie să lipsească jocurile de 
mișcare și de improvizație, jocuri-
le pentru dezvoltarea memoriei și 
a atenției, activitățile de relaxare, 
dansul și alte activități fizice și ate-
lierele de sport ecvestru. Studiile 

asupra psihologiei copilului au ară-
tat că la vârste fragede copiii sunt 
foarte receptivi și atenți la detalii, 
însă precizia scade pe măsura îna-
intării în vârstă. De aceea, momen-
tul oportun de a exploata capacita-
tea lor cognitivă este în acest inter-
val. Inteligența, măsurată în IQ, re-
prezintă capacitatea de adaptare la 
situații noi apărute prin luarea unor 
decizii de soluționare. La copii, IQ-
ul se măsoară ca fiind raportul din-
tre vârsta mentală estimată și vâr-
sta calendaristică, pe baza sarcini-
lor pe care copiii sunt pregătiți să 
le execute. Desigur, nu se așteaptă 
descoperirea de genii după o vară, 
însă primul pas este decisiv în dez-
voltarea inteligenței copiilor. 

Importanța memorării și învățării, la vârste mici


