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Luni 14 
30°C | 18°C
Soare, nori

Marți 15 
29°C | 19°C
Soare

Miercuri 16 
30°C | 17°C
Soare

Joi 17 
29°C | 16°C
Soare, nori

Vineri 18 
24°C | 17°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 19 
21°C | 11°C
Soare, nori

Duminică 20 
23°C | 9°C
Soare, nori

14 - 20 septembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Este o săptămână excelentă pentru a-ţi pune 
mintea la contribuţie și pentru a-ţi mai rezolva 
din probleme. Ai o intuiţie tot mai bună și des-
coperi ceea ce ţi-a fost ascuns de către cei 
apropiaţi, mai ales dacă ei au acţionat așa 
pentru a te proteja. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Nimeni nu va putea să-ţi zdruncine încrederea 
pe care o ai în tine însuţi. Ceea ce este de bun 
augur, atât timp cât nu-ţi pierzi ideile și ai grijă 
să nu te pronunţi fără să te gândești de două ori 
înainte. Va trebui să începi să-ţi reevaluezi înda-
toririle pe care le ai faţă de persoana iubită. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Te vei lupta cu propriile-ţi slăbiciuni, dar în fi-
nal vei observa că a meritat să reziști. Nu este 
o perioadă favorabilă schimbării locului de 
muncă sau renunţarea la anumite colaborări. 
Sfaturile prietenilor tăi vor fi cu adevărat valo-
roase pentru tine. Ţine cont de ele!  

 Rac 22.06 - 22.07   
Ești puţin cam prea sensibil la “farmecele” parte-
nerului. Și prea ușor șantajabil când vine vorba 
despre copiii tăi. Trebuie să începi să-ţi diminuezi 
cheltuielile. Este necesar să-ţi restrângi bugetul 
și să-ţi regândești strategia în ceea ce privește 
investiţiile pe care le faci. 

 Leu 23.07 - 22.08  
Există șanse mari ca prietenii să te provoace, fă-
cându-te să crezi că riscul unui eșec nu există. 
Săptămâna aceasta îţi va readuce în prim-plan 
relaţia de dragoste. Te vei bucura de niște trăiri 
cum de mult timp nu ai mai simţit. La tine, dra-
gostea va pluti în aer zile bune. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Te lași copleșit de rugăminţile și doleanţele per-
soanei iubite. Nu îi poţi rezista, puterile fiindu-ţi 
secătuite de farmecul ei. În ceea ce privește fa-
milia și casa ta, obstrucţionările devin mai evi-
dente și mai pregnante. E important să-ţi ex-
primi credinţa și sistemul personal de valori. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ești din ce în ce mai motivat să faci schimbările 
pe care le dorești de  mult. Nu ezita să mergi la 
sala de sport sau să petreci mai mult timp în 
compania persoanei iubite, dacă simţi că este ca-
zul să faci aceste lucruri. Evită să fii foarte impul-
siv sau acid în exprimare. Inspiraţia nu-ţi va lipsi.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Pune sănătatea pe primul plan, dacă vrei să 
faci schimbări în viaţă. Îţi trebuie multă auto-
disciplină pentru a îndeplini toate lucrurile pe 
care ţi le propui a le face și ceva mai mult timp 
pe care să ţi-l dedici ţie însuţi. Evită să faci in-
vestiţii care implică un risc financiar crescut.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
În sfârșit, vor apărea beneficiile datorate muncii 
pe care ai depus-o până acum! Probabil că sub 
forma unor daruri sau câștiguri la care nu te 
așteptai. Începe o perioadă în care principala ta 
preocupare ar trebui să fie legată de carieră și de 
imaginea pe care ceilalţi ţi-au construit-o. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Preiei o funcţie de conducere. Schimbarea va fi 
binevenită. De altfel, săptămâna aceasta pot 
apărea multe surprize frumoase în viaţa ta. Poţi 
discuta despre orice cu persoana iubită. Este pe-
rioada potrivită și pentru luarea unor decizii și 
stabilirea unor priorităţi.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Ar fi mai bine să nu ai foarte multe așteptări de la 
cei care îţi sunt prieteni, tocmai pentru a evita 
dezamăgirile. Mai mult, vei traversa o perioadă în 
care problemele de natură legală în care ai putea 
fi implicat nu vor putea fi rezolvate cu ușurinţă. 
Evită să iei deciziile importante în plan financiar. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Te așteaptă mari provocări, în special la locul de 
muncă. Trebuie să găsești și să menţii echilibrul 
între munca excesivă, obositoare și tendinţa de a 
nu avansa deloc. Sunt posibile tensiuni între tine 
și partenerul de viaţă în ceea ce privește serviciul 
tău și modul în care alegi să îţi practici profesia. 

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

GATA CU VACANȚA! COPIII AU REVENIT LA ȘCOALĂ

Cum să facem lecțiile mai 
distractive și mai amuzante, 

ca să învețe cu plăcere
A trecut vacanța! Clopoțelul 
a sunat luni, pe 14 
septembrie, începutul unui 
nou an școlar. Pentru mulți 
copii, revenirea pe băncile 
școlii poate fi un chin, mai 
ales că acest lucru survine 
după aproape o jumătate 
de an de stat acasă, în 
contextul pandemiei. 

Cum să-i ajutăm să revină cu 
plăcere pe băncile școlii? Și mai 
ales, cum să-i motivăm să înveţe cu 
drag, după atâtea zile libere în ca-
re jocul, distracţia și relaxarea le-au 
ocupat cam tot timpul? Iată câte-
va sfaturi care vin în sprijinul nostru 
indiferent de scenariul în care studi-
ază copiii, online sau în clasă!

Educaţia este o poartă spre 
reușita în viaţă. Tocmai de aceea, 
este primordial să ne obișnuim co-
pilul să înveţe de la o vârstă cât mai 
fragedă. Copilul va fi încântat să-
i citim poveștile lui preferate, să-i 
vorbim despre cărţi, să mergem îm-
preună cu el prin librării și să-i ară-
tăm cât de fascinantă poate fi lu-
mea cărţilor. Ca să ajungă să înveţe 
cu plăcere, el are nevoie de o ruti-
nă. Nu este suficient să-l punem să 
citească din când în când, sau să-i 
mai îmbogăţim memoria cu o no-
uă poveste, o dată la o săptămână 
– două. Copilului îi trebuie o stabi-
litate în tot ceea ce face. El trebuie 
să aibă un program de studiu întoc-
mit la nivelul și capacităţile lui. Iar 
ca să facem lecţiile cât mai distrac-
tive și mai amuzante, astfel încât să 
le accepte mai ușor, cel mai bine es-
te să asocieze cursurile cu jocurile. 
Micuţul va fi mult mai receptiv, jo-
cul constituind un instrument edu-
cativ extrem de eficient pentru că e 
pe înţelesul lui. 

Să fim modele bune 
pentru copii! Ei copiază 

comportamentul 
nostru

Copiii zilelor noastre sunt 
independenţi. Ei se așteaptă ca 

părinţii și profesorii lor să îi trate-
ze ca pe niște egali. Astăzi nu mai 
funcţionează „că așa spun eu” sau 
„așa trebuie”. Copiii se așteaptă 
să comunicăm cu ei, nu să le dăm 
ordine. Ei sunt mici oglinzi ale 
adulţilor din preajma lor, așa că ar 
fi bine ca, înainte de toate, să ne 
întrebăm ce credem noi despre te-
me și cum ne raportăm când vor-
bim cu ei despre acest subiect. Se 
vorbește despre o activitate care 
are un scop sau despre ceva ce 
trebuie făcut pentru că așa „tre-
buie”? Îi încurajăm să lucreze sau 
le distragem atenţia? Dacă vrem 
un comportament bun, ei îl vor 
învăţa doar dacă acest lucru îl văd 
la noi. Timpul de studiu este un 
angajament al întregii familii. Da-
că noi nu îl respectăm, nu trebu-
ie să ne așteptăm de la copil să îl 
respecte. 

De ce nu sunt 
conștiincioși? 

Motivele pentru care e posibil să 
nu își facă temele sunt diverse: 
 copiii nu înţeleg, nu știu ce au 

de făcut; 
 sunt dezorganizaţi, nu le 

ajunge timpul; 
 lucrează doar dacă părinţii 

sunt acasă; 

 nu au încredere în ei și evită 
iniţiativa; 
 nu sunt conștienţi de necesi-

tatea lor; 
 nu sunt deranjaţi de rezulta-

te și critică; 
 au probleme de sănătate; 
 vor să ne provoace, există o 

luptă pentru „putere”; 
 sunt indiferenţi, delăsători și 

lista poate continua. 
DE REȚINUT! Cunoscând motivul, 

este mai ușor să construim o strate-
gie pentru a-i ajuta. De aceea, es-
te necesară o comunicare continuă 
și permanentă între adulţi și copii. 

Care este scopul 
temelor? 

 să-i ajute pe copii să-și conso-
lideze noţiunile învăţate la clasă;
 să aprofundeze cunoștinţele 

predate de profesor sau învăţător; 
 să-și pună în valoare creativi-

tatea și imaginaţia;
 să-și exerseze aptitudinile ar-

tistico-plastice; 
 să-și asume responsabilităţi; 
 să-și îmbunătăţească perfor-

man ţele școlare; 
 să-și mărească, în timp, capa-

citatea de concentrare a atenţiei; 
 lecţiile constituie o oportunita-

te pentru copii de a cunoaște cât 
mai multe lucruri noi, dar și pen-
tru noi, ca părinţi, care avem ocazia 
de a ne implica activ în educaţia lor. 

Să fim prezenți  
în viața copiilor! Să-i 

învățăm să fie oameni 
Alianţa dintre noi și copil este 

motorul relaţiei noastre. Este foar-
te important să fim prezenţi în viaţa 
copilului nostru și nu doar atunci 
când îi trasăm sarcini sau teme!  
Să-l iubim, să-l ascultăm, să ne ju-
căm cu el, să-l învăţăm să fie om!


