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W marcu, jak zwykle, witamy Wiosnę. Mamy 
nadzieję, że przyniesie ona w końcu piękną pogodę, 
bo choć nie było u nas zimy, to ta aura od dłuższego 
czasu nam nie sprzyja zdrowotnie. Również 
w naszej placówce postaramy się przywitać ją 
serdecznie i oczywiście wiosennie w dniu 20 marca. 
Dlatego mile będą widziane ubiory żółte i zielone. 
W programie występy i korowód osiedlowy jeśli 
dopisze pogoda.

11 marca fotograf wykona zdjęcia dzieciom na 
ryzyko fotografa, czyli zakup tych zdjęć jest 
oczywiście dobrowolny.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Dziękujemy Rodzicom Fabi Mikulskiej z Gr. 
I za odwiedziny ze swoimi pupilkami – kotami 
brytyjskimi, a także Rodzicom Witka Cybula, 
Lary Tobolskiej, Leny Grzegorowskiej, Weroniki 
Wyżgowskiej, Nastki Kawala, Krystiana 
Smolińskiego i Franka Jasieckiego z Gr. I, za 
artykuły plastyczne, higieniczne i karmę dla 
kotów. Panu Patrykowi Pientce, ojcu Elizy z Gr. II, 
za przybliżenie wszystkim dzieciom przedszkola 
zawodu ratownika medycznego. Rodzicom 
Aleksandry Slefarskiej z Gr. IV, za dużą ilość 
materiałów higienicznych. Rodzicom Pawła 
Wyżgowskiego z Gr. V, za pomoc w drukowaniu 
gazetki grupowej „Słuchy”. Rodzicom Gabrysi 
Szwarackiej z Gr. VI, za artykuły higieniczne.

PODARUJ 1%
Jak co roku, również i teraz, prosimy Państwa 
o wsparcie Helenki Krawczyk. Dzieci Państwa 
Krawczyków, oprócz Helenki, uczęszczają do 
naszego przedszkola. Helenka urodziła się 
z porażeniem mózgowym. Koszty leczenia 
 i rehabilitacji są bardzo wysokie. Jeśli więc możecie 
Państwo wspomóc 1% podatku będziemy bardzo 

wdzięczni i dziękujemy w imieniu Państwa 
Krawczyków. 
KRS 0000037904, cel szczegółowy 25021. Szczegóły 
na plakatach i ulotkach w holu przedszkola.

ZALECENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
W związku z możliwością pojawienia się  
w Polsce Koronawirusa oraz wzmożonych infekcji 
grypowych, Minister wydał nst. zalecenia:
- przestrzeganie podstawowych zasad higieny,  
w tym częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem 
oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, 
/instrukcja mycia rąk została wywieszona  
w przedszkolu na tablicy ogłoszeń/,
- nieposyłanie dzieci do przedszkola i szkoły 
dzieci przeziębionych i chorych,
- unikać kontaktu z osobami, które kaszlą  
i kichają/ minimum 1 m odległości/,
- unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
- jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania 
wirusa i ma objawy chorobowe, należy 
niezwłocznie powiadomić stację Sanepidu lub 
zgłosić się do oddziału zakaźnego,
- nie panikuj jeśli masz łagodne objawy chorobowe 
i nie miałeś kontaktu z osobami zarażonymi, 
pozostań kilka dni w domu,
- nie zaleca się używania masek na twarz przez 
zdrowych ludzi, używaj maseczki tylko wówczas, 
gdy masz objawy chorobowe.
- rodzic dziecka do 8 roku życia ma prawo,  
w przypadku zamknięcia placówki, do do zasiłku 
opiekuńczego,/art.32 ust.1 lit. A Ustawy z dn. 
25.06.1999, Dz.U.2017,poz. 1368/
- należy sprawdzać komunikaty Ministerstwa 
Zdrowia,
- w przypadku pytań zadzwoń na infolinię MZ  
800-190-590 /całodobowo/,
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KOMUNIKATY
• Urodziny dzieci z miesiąca marca obchodzimy w czwartek, 26 marca.
• 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.

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI. 
KONSEKWENCJA W WYCHOWANIU.
Będąc rodzicami odpowiadamy za wychowanie 
naszych pociech. Pragniemy, aby wyrosły na 
ludzi odpowiedzialnych, silnych, dobrych 
 i uczciwych. Dobre wychowanie powinno zawsze 
dążyć do prawidłowego rozwoju osobowości  
i charakteru dziecka. Wszelkie działania rodziców 
i opiekunów dziecka powinny być przemyślane, 
ale co najważniejsze- powinny być oparte o stałość  
 i konsekwencję. 
Zadaniem każdego rodzica jest wspólne  ustalenie 
jasnych zasad postępowania.  Dziecko powinno 
wiedzieć, jakie będą naturalne następstwa jego 
poczynań: jeśli zepsuje zabawkę- nie będzie jej 
miało. Jeśli będziemy konsekwentni,dziecko ma 
szansę wypracować prawidłową samoocenę, 
pozytywne postawy społeczne, samo będzie  
w przyszłości słowne i uczciwe. Dziecko musi mieć 
świadomość, że zawsze są przestrzegane reguły, 
nie ma od nich odstępstwa. Wtedy nawet nie 
będzie próbowało ich  zmieniać ani ustalać swoich. 
Dziecko musi funkcjonować wśród reguł i zasad, 
bo wtedy czuje się bezpiecznie i wie, że rodzice, 
ustalając coś, na pewno będą tego przestrzegać. 
Sztuka przestrzegania reguł wiąże się z pracą nad 
własną asertywnością, sztuką mówienia “nie”. To 
ciągła praca dla dorosłych i ciągła walka o swoje 
dzieci. 
Musimy pamiętać, że wyciągając konsekwencje, 
nie karzemy dziecka, ale jego złe, niepożądane 

zachowanie, nieprzestrzeganie wspólnie ustalonych 
zasad. Ważne jest,aby podczas rozmowy 
dyscyplinującej zaczynać od słów pozytywnie 
określających : „Kocham cię, ale nie podoba mi 
się, że…”, „Jesteś wspaniałym,mądrym dzieckiem, 
ale nie lubię, kiedy robisz…”. Dziecko musi mieć 
świadomość, że jest kochane i akceptowane,   
a wyłącznie jego działania są nie do przyjęcia przez 
konsekwentnego rodzica.
Rodzice, jako filary kształtowania osobowości 
swoich dzieci muszą mądrze wyznaczać  granice, 
nie tylko dzieciom ale i sobie. Dzieci obserwują 
nasze zachowania i na ich podstawie również uczą 
się postępowania.  
Pamiętajmy,aby jak najczęściej nagradzać dzieci,  
wzmacnia to  pozytywne zachowania. Ważne jest, 
aby posługiwać się przy tym konkretami. Dla dziecka 
hasło „Byłeś grzeczny” niewiele mówi. Natomiast 
stwierdzenia „ Podzieliłeś się zabawką z młodszym 
bratem i to jest dobre”, Sprawiłeś mi radość, bo sam 
założyłeś buty”,itp. są stwierdzeniami konkretnymi, 
jasnymi i pokazującymi dziecku, co jest dobre, a co 
złe. 
Będąc konsekwentnym w przestrzeganiu wspólnie 
ustalonych zasad mamy szansę wychować mądrego, 
odpowiedzialnego i dobrego człowieka, który  
w przyszłości będzie dla nas - rodziców stabilnym 
filarem.

Opracowała: mgr Monika Pietrzak

MARZEC
• 4.03.g.10. Gr.II organizuje zajęcia dydaktyczne w bibliotece.
• 11.03.g.10. Gr. I organizuje zajęcia w bibliotece pt.”Zwiastuny Wiosny”.
• 18.03.g.10. Gr. VI organizuje zajęcia w bibliotece: „Wiosenne zwiastuny”.
• 19.03. g. 10. Gr. V – zajęcia w bibliotece: „Tajemniczy świat ptaków”.
• 20.03. Gr. IV - Przedszkolne powitanie Wiosny. Korowód, występy, zabawy.
• 24.03. g.15. Gr. V organizuje zajęcia otwarte z edukacji matematycznej.
• 26.03. g.15.30, Gr. IV zaprasza Rodziców na „Wielkanocne spotkanie”.
• 26.03. g.10, Wyjazd Gr. V na spektakl teatralny do Teatru Polskiego.
• 26.03. g.15.30, Gr. VI zaprasza Rodziców na zajęcia pt.”Spotkanie z wiosną”


