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Witamy wszystkie dzieci po feriach zimowych. 
Niestety, zimy jednak nie zaznaliśmy, chyba, że 
ktoś był w typowo śnieżnym klimacie. Wracamy 
do normalnej edukacji przedszkolnej. Dla dzieci, 
które kończą u nas pobyt jest to czas wzmożonej 
nauki aby jak najlepiej przygotować się do edukacji 
szkolnej. Życzymy więc dużo zdrowia i wysokiej 
frekwencji.

Chociaż każdego miesiąca w naszej stopce 
redakcyjnej zamieszczamy prośbę o terminowej 
opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu jeszcze raz 
prosimy Państwa o tę terminowość, czyli do 10 go 
każdego miesiąca oraz przy każdej wpłacie prosimy 
o podanie aktualnej grupy do której uczęszcza 
dziecko. Może to być nazwa lub numer grupy.

ALERGENY
Od 10 lutego przy każdym jadłospisie podawać 
będziemy substancje lub produkty powodujące 
alergie lub reakcje nietolerancji. Prosimy abyście 
Państwo zwrócili na to szczególną uwagę i głosili 
nam każdy przypadek nietolerancji.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Weroniki Wyżgowskiej, 
Krystiana Smolińskiego, Anielki Drobińskiej, 
Dominiki Kubiak, Anastazji Kawala, Kuby 
Żurawlewa, Lary Tobolskiej, Franka Jasieckiego 
i Antosia Giży z Gr. I, za artykuły papiernicze 
 i higieniczne, ciasto i słodkości na Dzień Babci 
i Dziadka. Rodzicom Gabrysi Nowowiejskiej  
z Gr. II, za dużą ilość kolorowanek. Gr. V dziękuje 
Paniom Wyżgowskiej, Michalskiej, Chyba,  
i Tobolskiej za uświetnienie Uroczystości Dnia 
Babci i Dziadka. Dziękujemy Panu Marcinowi 
Misterze za pomoc w zażegnaniu nietypowej 
sytuacji.

CHOROBY DZIECI
Jeszcze raz apelujemy do Państwa, aby nie 
przyprowadzać do przedszkola chorych dzieci. 
One naprawdę zarażają inne dzieci oraz personel 
placówki. 

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. JAK MĄDRZE 
CHWALIĆ I NAGRADZAĆ DZIECKO?
Wszyscy lubimy, kiedy najbliższe osoby zwracają 
na nas uwagę, doceniają nas i okazują pozytywne 
uczucia. Dziecku pochwały i zachęty pomagają  
w kształtowaniu zdrowej, adekwatnej samooceny, 
dodają wiary we własne możliwości, pomagają 
lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie 
bezpieczeństwa. Niestety, ludzki umysł z natury 
szybciej i łatwiej wychwytuje negatywy niż 
pozytywy. Zdarza się, że kiedy dziecko zachowuje 
się poprawnie, rodzice nie zwracają na nie uwagi  
a dopiero kiedy zachowuje się niewłaściwie, 
kierują na nie swoją uwagę. W ten sposób, 
zupełnie wbrew swoim intencjom, utrwalają 
negatywne zachowania dziecka.
Dzieci reagują bowiem według zasady, że 
lepsze jakiekolwiek zainteresowanie niż 
bycie niezauważonym. Aby odnosić sukcesy 
wychowawcze, a przy okazji cieszyć się 
dobra relacją z dzieckiem, warto nauczyć się 
dostrzegania jego pozytywnych zachowań. 
Wymaga to od dorosłego wysiłku, żeby zmienić 
dotychczasowy sposób myślenia i reagowania.
Wbrew powszechnym opiniom dziecko 
nagradzane i chwalone stara się zachować jeszcze 
lepiej. Natomiast dziecko krytykowane dochodzi 
do wniosku, że jego wysiłki i tak nie mają sensu, 
skoro rodzice okazują jedynie niezadowolenie. 
Pochwały i nagrody są podstawowymi 
technikami behawioralnymi, dzięki którym 
można wzmacniać pożądane zachowania, 
szczególnie u dzieci przejawiających zachowania 
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KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca lutego obchodzimy w czwartek,27 lutego.
• 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.

opozycyjne, motywować dziecko do wykonania 
obowiązków, utrwalając zachowania, które 
pojawiają się sporadycznie
Jak mądrze chwalić i nagradzać dziecko?
1. Unikajcie mówienia dziecku tego, czego sami 
nie lubicie słuchać.
2. Poświęcajcie każdego dnia czas dziecku, 
żeby miało możliwość podzielenia się swoimi 
porażkami i sukcesami.
3. Kiedy dziecko ma zły dzień, okażcie mu dużo 
troski i ciepła.
4.Wspólnie sprawiajcie sobie przyjemności.
5.Zawsze można za coś dziecko pochwalić. 
Skupiajcie się bardziej na sukcesach niż 
porażkach.
Zastanówcie się wspólnie z dzieckiem, jaką 
lekcję możne wyciągnąć z niepowodzenia.
6.Obserwujcie dziecko i zapisujcie pozytywne 
sytuacje, nawet te z pozoru oczywiste, oraz te, 
gdy dziecko zachowa się lepiej niż zazwyczaj, 
kiedy zaprzestanie negatywnego zachowania 
lub gdy trudne wydarzenie przebiegnie mniej 
problematycznie.
7. Chwalcie każdy mały krok dziecka ku 
pożądanemu zachowaniu.
8. Pochwały muszą się odnosić do konkretnych 
zachowań, nie stosujcie pochwał ogólnych. Gdy 
oceniamy zachowanie lub twórczość dziecka, 
mówiąc: ładnie, ślicznie, pięknie, dziecko nie 
wie co tak naprawdę nam się podoba. Ważne 
żeby pochwała była opisowa i możliwie 
szczegółowa. Dzięki temu dziecko zobaczy, że 
jesteśmy naprawdę nim zainteresowani.
9.Nagradzaj. Nagroda powinna być atrakcyjna 

dla dziecka i realna do zrealizowania przez 
dorosłego. Dziecko musi jednak odczuwać 
niedosyt zasobów, aby chciało sięgać po 
możliwość zdobycia nagród, co oznacza, 
że przywileje i nagrody trzeba rozsądnie 
dawkować. Nagrodami mogą być między 
innymi:
- wszelkie małe nagrody, np. dodatkowa zabawa/
gra/bajka, deser do obiadu,
- na krótki czas nadanie przywileju, np. 
póżniejsze chodzenie spać w weekend,
- nagrody materialne, np. atrakcyjna książka 
lub zabawka, bilet do kina,
- nagrody o charakterze społecznym, np. 
atrakcyjne dla dziecka wyjście lub wycieczka, 
dzień wolny od przedszkola( rodzic poświęca 
czas tylko dziecku), nocowanie u kolegi/
koleżanki.
Obowiązujący system nagród musi dotyczyć 
wszystkich dzieci w domu. Nagroda powinna 
być wprowadzana wtedy, gdy pojawi się 
pożądane zachowanie, np. dziecko słyszy 
pochwałę ustną: „Cieszę się, że pomogłeś 
posprzątać po obiedzie”, wtedy gdy dziecko 
wykazało się inicjatywą.
Nagroda nie może służyć manipulacji i być 
formą przekupstwa.
            mgr Marta Krzymin

LUTY
• 12.02.g. 9.45 Gr. I organizuje spotkanie w bibliotece: „Zimowe przygody Kici Koci
• 19.02.g. 10. Gr. II, spotkanie z ratownikiem medycznym
• 19.02.g. 10, Gr.V - „Zimowe krajobrazy” - zajęcia edukacyjne w bibliotece.
• 28.02.g.12. Spektakl teatralny Teatru „Waśka”: Lato w środku zimy”.


