Dzieo dobry,
Im więcej wiemy i rozumiemy, tym bardziej skuteczna jest nasza ochrona przed
chorobą.
Dlatego dziś kolejna dawka wiedzy dla Rodziców i Dzieci.
W walce z wirusami bronią nas nasze wewnętrzne siły, tak zwane „zasoby”.
Przede wszystkim to nasz układ immunologiczny czyli odpornościowy.
O jego działaniu opowiada filmik animowany z serii „Było sobie życie”
p.t. „Białe krwinki”:

https://www.youtube.com/watch?v=alFB3T9VA_8
Jeśli dziecko zaciekawi działanie ludzkiego ciała może obejrzed więcej filmów
z tej serii np. „Układ oddechowy” czy „Szczepienia” – znajdziesz je na YouTube.
Nasze ciało jest ściśle połączone z naszym umysłem i emocjami.
Wszystko to, co czujemy i co myślimy przekłada się na stan naszego organizmu
i naszą odpornośd.
Tym zajmuje się dziedzina o nazwie psychoneuroimmunologia.
My też możemy budowad osobowośd odporną na stres i choroby.

Zamiast wyobrażad sobie jak te okropne kulki z wypustkami atakują nasz
organizm, dziecko może wyobrażad sobie, jak cała Armia Białych Krwinek
neutralizuje je, tworzy barierę ochronną nie dopuszczając do zakażenia albo
niszczy wirusy.
Takie wyobrażanie sobie nazywa się wizualizacją.
Tę technikę stosują między innymi sportowcy, którzy chcą odnosid sukcesy.
Przypomnij sobie cechy osoby „odpornej immunologicznie”.
Zastanów się, które z nich posiadasz Ty i Dziecko i które chcielibyście rozwijad?:

Tutaj znajdziesz wskazówki jak emocjonalnie wspierad dziecko:

Z powodu pandemii koronawirusa zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone,
a wielu dorosłych podjęło zdalną pracę.
W tych dniach zdecydowanie więcej czasu spędzamy przed ekranami.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zachęca rodziców, aby wspólnie z dziedmi
uporządkowali zasady korzystania z urządzeo ekranowych za pomocą zestawu
reguł, opracowanych w ramach kampanii „Domowe Zasady Ekranowe”.
Wprowadzanie zasad korzystania ze smartfonów i innych urządzeo ekranowych
wspiera prawidłowy rozwój dzieci, pomaga w utrzymaniu rodzinnych relacji,
zapobiega kontaktom z nieodpowiednimi treściami czy uzależnieniu.
W czasie zagrożenia koronawirusem, kiedy całymi dniami pozostajemy w domu,
refleksja nad zasadami korzystania z ekranów jest tym bardziej ważna:

https://fdds.pl/oferta/domowe-zasady-ekranowe/

Dbajcie o siebie,
Sylwia Łagoda

