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Z Okazji Swiąt Wielkanocnych, życzymy
Państwu, dzieciom i Waszym Rodzinom
dużo zdrowia, spokoju, wypoczynku na
świeżym powietrzu i oderwania się, choć
na chwilę, od codziennych obowiązków
i problemów.
KARTKI DO KRÓLOWEJ
W ramach zajęć języka angielskiego, Pani
Zuzanna organizuje 1 kwietnia we wszystkich
grupach pisanie kartek do Królowej Wielkiej
Brytanii, Elżbiety II. Każda grupa przygotuje
i napisze kartki, które zostaną wysłane do Królowej.
Natomiast 25 kwietnia, również we wszystkich
grupach, odbędzie się wspólne picie herbatki
(Tea Party), w angielskim stylu i rozmowach
po angielsku. Mile widziane wytworne stroje
i kapelusze.
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Marcela Tomaszewskiego
z Gr. III za soki owocowe, oraz tym Rodzicom,
którzy podarowali nam artykuły higieniczne
i papiernicze. Rodzicom Macieja Kulikowskiego,
Alicji Plewińskiej, Dorotki Żymant, Alicji Sercow
i Szymona Michalskiego z Gr. IV, za zabawki,
tkaniny i materiały papiernicze i kalendarze.
Rodzicom Laury Serockiej z Gr. V, za materiały
papiernicze. Rodzicom Magdy Olejniczak i Babci
Adama Szczepańskiego z Gr. VII, za pomoc
w realizacji projektu „Na budowie”, oraz
pozostałym Rodzicom z tej grupy za
zaangażowanie się w ten projekt.
REKRUTACJA.
Ci z Państwa, którzy nie oddali nam jeszcze kart
zgłoszenia dzieci na przyszły rok szkolny, a nadal
chcą do nas uczęszczać, prosimy uczynić to jak

najszybciej. Karty należy złożyć u nauczycielek
w grupie.
Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI: POGODOWE
NIESPODZIANKI.
Uparte dziecko zwykle cechuje bardzo silne
poczucie niezależności. Z jednej strony jest to
zjawisko pozytywne, ponieważ osoby niezależne
są zwykle stanowcze, pewne siebie, zdecydowane
i wytrwałe. Z drugiej – niezależności
towarzyszy zwykle nieustępliwość, kłótliwość
i buntowniczość. Silna wola upartego dziecka
zwykle stoi jednak w sprzeczności z tym, co
dorośli uważają za najlepsze dla niego. Dlatego
głównym zadaniem osób, pod których opieką
jest takie dziecko, jest umiejętne skierowanie ku
odpowiednim celom.
Uważa się, że u podstaw postępowania dziecka
leży jego temperament, ale charakterystyczne
zachowania dziecka (dobre lub złe) kształtuje
dopiero jego wychowanie społeczne.
Do najczęstszych kłopotów, jakie sprawiają
małe, uparte dzieci, należą: napady złości,
agresja, problemy z jedzeniem, ubieraniem się,
kłamstwa i rywalizacja między rówieśnikami.
Napady złości mają określony cel, którym jest
próba zwrócenia na siebie uwagi lub sposób na
otrzymanie upragnionej rzeczy. Jeżeli dziecko
ma skłonność do reagowania w ten sposób,
należy dążyć do ograniczenia częstotliwości
i zmniejszenia intensywności tych zachowań.
Pomóc w tym mogą następujące zalecenia:
- chwalmy dobre zachowanie dziecka, ilekroć
poradzi sobie ono z daną sytuacją w odpowiedni
sposób, nie wykorzystując płaczu, krzyku
i ciskania przedmiotami,
- podejmujmy działanie zanim rozpocznie się
napad, zwykle poprzedza go złe zachowanie
(płacz, krzyk),

- ignorujmy napady złości: nie jest to łatwe, ale
daje pewność, że dziecko nie otrzyma nagrody
w postaci zainteresowania się jego osobą –
oczywiście nie polega to na pozostawieniu
dziecka samemu sobie,
- starajmy się, aby napad złości nie przyniósł
pożądanych przez dziecko rezultatów,
- nie pozwólmy wyprowadzić się z równowagi –
nigdy na dziecko w takiej sytuacji nie krzyczmy,
- po ataku złości nie wracajmy do tego, nie
roztrząsajmy,
- dajmy dziecku do zrozumienia, że rozumiemy
jego zdenerwowanie, ale dopiero wtedy, gdy się
uspokoi,
- z czasem możemy też uczyć wyrażania swoich
uczuć za pomocą słów: kiedy dziecko nabierze
w tym wprawy, ataki złości staną się coraz
rzadsze.
Wiele upartych dzieci bije, popycha, gryzie,
rzuca różnymi przedmiotami, aby osiągnąć
określony cel. W późniejszym wieku tego typu
zachowania słabną, ale najczęściej zastępuje ją
agresja słowna. Dlatego warto pracować nad
tym, aby redukować tego typu zachowania

właśnie w dzieciństwie.
Współuczestniczenie w wychowaniu upartego
dziecka nie jest zadaniem łatwym. Jeśli jednak
nie podejmiemy żadnego działania, trudności
z jego zachowaniem będą narastały i zaowocują
poważnymi problemami w szkole.
mgr Monika Pietrzak
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5.04. g.9.30, Gr. V i VI org. dla wszystkich dzieci Międzynarodowy Dzień Książki.
8.04.g.10, Gr. V, organizuje zajęcia w bibliotece pt. „Rosnę z książką”.
10.04.g.10. Gr. IV, organizuje zajęcia w bibliotece pt. „Czytamy razem”.
10.04. g.15.30 Gr.V zaprasza Rodziców na przedstawienie „Kopciuszek”.
11.04. g.15. Gr. IV zaprasza Rodziców na zajęcia pt. „Zabawy Wielkanocne”.
11.04.g.15.30. Gr. VI zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pt. Edukacja przez ruch”.
11.04.g.15.30. Gr.VII zaprasza Rodziców na zajęcia otwarte pn. Poznajemy literę j”.
15.04.g.9.30. Gr. VII zajęcia w bibliotece - „Czytanie na dywanie”.
15.04. g.15.30, Gr. III zaprasza Rodziców na „Wielkanocne spotkanie”.
16.04. g.15.30, Gr. II, zaprasza Rodziców na „Wielkanocne spotkanie”.
19.04. Gr. III organizuje zajęcia w „Kuchcikowie”.
24.04. g.10. Gr. V, koncert w MDK Nr 5, pt”Ten zegar stary”.
25.04. g.10, Gr.V wybiera się do Teatru Polskiego na spektakl „Pchła Szachrajka”.
25.04. g.12, Gr. VI i VII - koncert W MDK Nr 5 pt. „Ten zegar stary”.

KOMUNIKATY

• Urodziny dzieci z miesiąca kwietnia obchodzimy w czwartek, 18 kwietnia.
• Opłaty za przedszkole /za dany miesiąc/, należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli
dokonują Państwo opłaty na konto, prosimy najpierw dowiedzieć się w biurze o dokładną kwotę,
jaką należy przelać oraz w treści podać nr grupy, do której uczęszcza dziecko. Prosimy o dotrzymywanie terminu opłat.
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