moje dijete // zabava

Kako na kreativan način
provesti ljetne praznike?
Aleksandra Jančić, asistent u marketingu u Smart grupi

Ljeto nam se bliži, a mnogi roditelji već sada donose odluke na koji način će provesti
ljetne praznike sa svojom obitelji.

Š

kolska godina završava
14. lipnja 2017. godine
te sva djeca odlaze na
ljetne praznike. Većina djece
odlazi s roditeljima na ljetovanje
gdje uživaju u čarima sunca,
mora, morskog zraka te ostalim
blagodatima. Neka djeca
odlaze kod baka i djedova izvan
gradova gdje provode većinu
vremena igrajući se u prirodi, no
postoje i oni koji ostaju preko
ljeta u gradovima.
Većina roditelja razmišlja kako
da njihovi mališani na kreativan
način provedu slobodno
vrijeme. Djeca mogu na brojne
kreativne načine iskoristiti
ljetne praznike. Primjeri su
sudjelovanje u ljetnim sportskim
i likovnim radionicama, školama
u prirodi te ostalim edukativnim
i zabavnim aktivnostima.
Jedan od načina za kreativno
provođenje ljetnih praznika je
i učenje stranog jezika. Upravo
se na ljetnim praznicima djeca
mogu posvetiti učenju stranog
jezika bez ostalih opterećenja.
S obzirom da nema nastave pa
time ni školskih obveza, djeca
svu svoju pozornost mogu

usmjeriti na usvajanje stranog
jezika. Mnoge škole stranih
jezika zbog toga organiziraju
prilagođene ljetne tečajeve
za djecu gdje se nude osnove
nekog jezika ili pak usavršava
postojeće znanje. Ovakav način
provođenja ljetnih praznika
donosi brojne prednosti za
djecu i roditelje. Osim što
rješava roditelja brige kamo s
djecom nakon završetka škole,
takav način omogućava djeci
kontinuiran rad na sebi te
usmjerenost na usvajanje novih
znanja i vještina. S druge strane,
ovakvi tečajevi traju u prosjeku
tri tjedna pa djeca ostatak ljeta
mogu provesti uživajući na
moru.
Često i oni najmlađi preko ljeta
ne idu u vrtić pa već nakon
nekoliko dana praznika počnu
osjećati dosadu, a roditelji
često ne raspolažu s dovoljno

vremena da im se pridruže u
raznim ljetnim aktivnostima.
Smart škola je zbog toga
osmislila ljetni Summer let’s
dance program za predškolsku
djecu kroz koji se na vrlo
kreativan način iskoriste ljetni
praznici za učenje stranog jezika.
Program Let’s dance obuhvaća
učenje engleskog jezika na
zabavan način kroz ples, pjevanje
i igru. Na ovaj način se djeca uče
samostalnosti, odgovornosti te
razvijaju komunikacijske vještine.
Također, roditelji ne moraju
brinuti gdje su im djeca i što
rade jer će se za sve pobrinuti
visokokvalificirani profesori s
dugogodišnjim iskustvom u radu
s djecom.
Naš savjet je da razgovarate s
djecom, saslušate njihove želje
te zajednički donesete odluku
kako na najbolji način provesti
ljetne praznike.
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