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ATENŢIA
     Aspecte generale

Ce reprezintă atenţia şi de ce este atât de importantă?
Nu este un fapt neobişnuit că cei mici sunt atenţi doar pentru o scurtă

perioadă de timp. Obiectivele avute în vedere pentru dezvoltarea atenţiei se
referă la extinderea perioadei de timp în care copilul se concentrează asupra
unei activităţi. Îmbunătăţirea concentrării este necesară şi utilă în dezvoltarea
capacităţilor de învăţare. O perioadă mai mare de concentrare îl va ajuta pe
copil să înţeleagă limbajul mai repede.
 Pe măsură ce copiii se maturizează nivelul atenţiei se schimbă. De
exemplu, un copil în vârstă de un an este foarte uşor distras. Un copil de doi
ani poate avea idei clare despre cum trebuie să se joace şi va fi mai rezistent la
intervenţia adultului. La vârsta de trei ani copiii devin mai flexibili la jocurile pe
care le practică şi pot începe să acorde atenţie instrucţiunilor adultului. Este
posibil ca unii dintre copiii să necesite ajutor pentru a face trecerea de la un
stadiu la altul.

Cum poate fi îmbunătăţită atenţia ?

 Îndepărtaţi obiectele ce pot distrage atenţia copilului.
 Alegeţi jucăriile şi materialele faţă de care copilul şi-a arătat cel mai mult

interesul.
 Jocul cu acelaşi obiect în moduri cât mai diverse poate ajuta la

dezvoltarea atenţiei.
 Adăugarea unui element surpriză jocurilor ajută la sporirea interesului şi

amuzamentului, de exemplu, ascunderea lucrurilor sau împachetarea lor
în hârtie.

 Cel mai important lucru este să-l urmăriţi pe copil atunci când preia
iniţiativa. Poate fi suficient să vă jucaţi lângă el arătând interes faţă  de
joc şi făcând diferite comentarii cu privire la acţiunile pe care le
realizează.

 Pe măsură ce perioada de concentrare se îmbunătăţeşte încurajaţi
contactul vizual şi alocaţi-i suficient timp pentru a răspunde sugestiilor
dumneavoastră.
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ACTIVITĂŢI PENTRU STIMULAREA ATENŢIEI

 Baloane 
Umflaţi-le şi apoi daţi-le drumul.
Simţiţi aerul care iese din ele.
Faceţi zgomot cu ele : zgrrr, ..plosc..,poc !
Aruncaţi-le şi  prindeţi-le.
Loviţi-le ritmic.
Desenaţi feţe pe ele.
Lipiţi diferite forme pe ele.
Umpleţi-le pe jumătate cu apă colorată şi îngheţaţi-le.
Lipiţi ziare pe ele şi faceţi papier mâché, apoi pictaţi-le.
Spargeţi-le.

 Beţişoare şi paie de băut
Folosiţi paie pentru a le număra sau a le sorta pe culori.
Construiţi diferite modele de turnuri.
Rulaţi-le unele peste altele.
Ascundeţi-le şi jucaţi-vă diverse jocuri pentru memorie.
Sortaţi dulciuri sau bomboane mici în ele.
Jucaţi-vă cu ele la baie : umpleţi-le cu apă sau puneţi-le să plutească.
Folosiţi-le pentru a face castele de nisip.
Spălaţi-le.
Ascundeţi-le prin cameră.

 Mărgele colorate,  nasturi sau papiote colorate
Faceţi coliere, brăţări sau "şerpişori".
Sortaţi-le după mărime, formă sau culoare.
Puneţi-le în borcane şi scuturaţi-le.
Faceţi modele ca de exemplu : roşu-albastru-roşu-albastru.
Faceţi turnuri.
Ascundeţi-le în buzunare.

 Cutii pentru pipăit
Puneţi un obiect interesant într-o cutie şi deschideţi încetişor capacul. Lăsaţi copilul să
bage mâna în cutie şi să simtă obiectul. Apoi scoateţi obiectul din cutie şi jucaţi-vă cu el.
Dintre obiectele interesante pe care le-aţi putea folosi menţionăm :

 O păpuşă care îi oferă o băutură.
 care îi dă un sărut.
care îi dă o pălărie
care îi dă mâna.
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 Un măr spălaţi-l pe jumătate.
tăiaţi-l în două sau patru bucăţi.
număraţi câte seminţe are.
curăţaţi-l.
faceţi suc de mere.

 Cocă  rulaţi-o şi tăiaţi-o în diferite forme cu cutterul.
faceţi mingiuţe sau cârnăciori.
faceţi modele ; pisici, şerpi, tort cu lumânări, oameni de zăpadă, cuiburi
de păsărele cu ouă în ele, brăţări, inele, ceasuri.

 Un sac cu boabe aruncaţi-l şi prindeţi-l.
scuturaţi-l.
balansaţi-l pe cap.
ascundeţi-l.
aruncaţi-l într-o cutie sau la coşul de baschet.

 Incastru puzzle
Scoateţi toate piesele şi apoi aşezaţi-le la locul lor. Pe măsură ce faceţi acest lucru
discutaţi depre fiecare piesă şi învăţaţi cuvintele sau semnele corespunzătoare
imaginilor.

     Ascundeţi una dintre piese şi întrebaţi copilul care dintre piese lipseşte ; sau ascundeţi o
piesă într-o mână şi lăsaţi copilul să ghicească în care mînă este.
     Asociaţi piesele cu obiectele reale pe care le reprezintă.
     Puneţi piesele în borcane goale şi scuturaţi-le pentru a face zgomot.
     Desenaţi pe o coală de hârtie în jurul pieselor din incastru.
     Aşezaţi piesele astfel încât să stea vertical.
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 Incastru cu forme tridimensionale
Pe lângă faptul că puteţi pune formele la locul lor în cutie vă puteţi juca cu ele în moduri
cât mai amuzante şi neobişnuite pentru a face jocul cât mai interactiv; de exemplu :
 Ascundeţi una dintre forme la spatele dumneavoastră sau în mână.

Puneţi-vă o piesă pe cap.
Ascundeţi o piesă în buzunar, sub bluză, în mâneca bluzei, etc.
Aruncaţi o piesă apoi prindeţi-o.
Desenaţi un contur în jurul piesei apoi coloraţi-l.
Faceţi turnuri din piese.

 Cuburi
Construiţi ziduri sau turnuri şi dărâmaţi-le.
Aşezaţi cuburile pe masă şi împingeţi-le pe masă ca pe un tren.
Loviţi cuburile între ele.
Ascundeţi cuburi de culori şi mărimi diferite prin cameră.
Jucaţi-vă "Vânătoarea cubului" şi găsiţi cubul care se potriveşte.
Cuburile de lemn de diferite mărimi pot fi aranjate în forme simple de animale, de
exemplu, de pisici sau girafe.
Construiţi pătrate sau dreptunghiuri din cuburi.
Construiţi diverse patternuri, de exemplu : mare-mic-mare-mic.

 Cărţi şi cântece
Cărţile cu clăpiţe, cărţile tridimensionale, cele muzicale, precum şi cărţile ce conţin
diverse materiale pentru pipăit îi pot părea copilului mult mai interesante decât cele
obişnuite şi îi vor capta atenţia pentru o perioadă mai lungă de timp.

 Cântarea unor cântece şi rime în mod repetat
simultan în timpul realizării unei activităţi îl poate ajuta pe
copil să anticipeze ceeace urmează. O serie de obiecte
simple de îmbrăcăminte pot  da un farmec aparte
interpretării cântecului. Pălăria unui şofer poate fi purtată
atunci când veţi cânta "Roţile autobuzului se învârt, se
învârt". Păpuşile degetar sau diferite modele mici realizate
din cocă pot fi utilizate cu alte rime familiare "Două păsărele
mici", "Cinci cârnăciori grăsuţi" "Humpty Dumpty".
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 Desenarea imaginilor
Desenarea unor imagini care să ilusteze aspecte din cântece şi poveşti foarte cunoscute,
 sau care să reprezinte imaginea jucăriilor preferate ale copilului poate să ajute la
susţinerea interesului copilului. "Humpty Dumpty", "Twinkle, twinkle, little star" sau
"Gingerbread Man" sunt relativ uşor de ilustrat şi colorat. Cântaţi cântecul în timp ce
coloraţi imaginile ce-l ilustrează.
Desenaţi case, autobuze, maşini, tractoare, apoi lipiţi desene sau fotografii ale copilului
sau a altor persoane care privesc pe geamul maşinilor.
Desenaţi feţe simple : un soare, o floare, o stea – pot avea feţe la fel ca oamenii sau
animalele.


