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Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης Montessori
ήμουν σε θέση να
παρακολουθήσω πολλές φορές τη διαχείριση των αντιδικιών ή των διαφορών
που προέκυπταν ανάμεσα στα παιδιά.
Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε, είναι απαραίτητο το παιδί να ηρεμήσει!
Λοιπόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν πολύ πιο εύκολο στην πράξη απ’ ότι
νόμιζα!!
Σε γενικές γραμμές, οι δάσκαλοι προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή του
παιδιού με ένα όμορφο αντικείμενο. Ένα μεγάλο κοχύλι, ένα μαλακό φτερό, ένα
κουδουνάκι. Η ομορφιά έχει τη δύναμη να τραβάει την προσοχή και να φέρνει
ηρεμία.
Μία όμως, απ’ τις ιδέες που μου άρεσε περισσότερο, είναι το βάζο της ηρεμίας,
την οποία πραγματοποίησα ακόμα και στο σπίτι.
Πρόκειται για ένα μεγάλο βάζο που περιέχει λαμπερές πούλιες, και το οποίο
δίνεται στο παιδί κατά την "κρίσιμη" στιγμή.
Η δασκάλα παίρνει το βάζο και καλεί το παιδί να καθίσει κοντά της, λέγοντας
του, ότι θέλει να του δείξει κάτι το ιδιαίτερο.
Ανακινεί το βάζο, και στη συνέχεια του το δίνει απαλά στα χέρια του.
Το παιδί είναι προφανές ότι έλκεται από τη λάμψη και την κίνηση που κάνουν οι
πούλιες και γοητεύεται να τις παρακολουθεί που βυθίζονται στον πυθμένα του
βάζου.

Μερικές φορές θέλει να κουνήσει το βάζο πάλι και πάλι.. και να δει ξανά και
ξανά!!!!!
Συνήθως μετά από δύο ή τρεις φορές το παιδί έχει ηρεμήσει και χαμογελάει
ξανά!!!!
Για να κάνετε το ΒΑΖΟ ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ θα χρειαστείτε:
Ένα μεγάλο βάζο
Αφρώδη σκόνη ζωγραφικής
ή glitter σε σκόνη
Νερό
Χρώμα τροφίμων
Αστέρια, πούλιες ή άλλα μικρά
λαμπερά διακοσμητικά.

Γεμίστε το δοχείο με νερό, ρίξτε μερικές κουταλιές σκόνη glitter. Προσθέστε
τα άλλα διακοσμητικά στοιχεία
Κλείστε το βάζο ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ και ανακινήστε έντονα. Οι πούλιες και η σκόνη
glitter πέφτουν σιγά-σιγά προς τα κάτω.
Έτοιμο το βάζο της ηρεμίας!!!!!!!
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