SŁOWO OD DYREKCJI
"Kij czy marchewka, czyli dylematy myślącego rodzica"
Artykuł przygotowany przez MEM Pracownię Rozwoju Zdolności Poznawczych
Wychowanie dziecka to jedna z najtrudniejszych ról, jaką otrzymują rodzice.
To oni odpowiadają za przygotowanie go do życia i wprowadzenie w świat dorosłych.
Nierzadko zastanawiamy się jakie rozwiązania i metody wychowawcze stosować.
Najczęściej wychowujemy dziecko nieświadomie, stosując wzorce zaczerpnięte
z naszych domów rodzinnych – czyli wychowujemy nasze dzieci tak, jak sami byliśmy
wychowywani.
Co to jest wychowanie?
Wychowanie to celowe, świadome działanie – interakcja między rodzicem a
dzieckiem - które ma na celu wywołanie względnie stałych pozytywnych zmian w
zachowaniu i osobowości dziecka.
Karać czy nie?
W zasadzie każdy z nas rodziców, stosuje jakiś sposób karania i nagradzania.
Jeśli trzymamy się pewnych zasad, metody te są ogromnie wspierające w procesie
wychowania. Natomiast nadużywanie ich, może nas nie tylko oddalić od osiągnięcia
celu wychowawczego, ale również prowadzić do pogłębienia problemów oraz,
niejednokrotnie, do pojawienia się nowych.
Kara – to sztucznie lub naturalnie wywołana sytuacja, która sprawia dziecku
przykrość, budzi niezadowolenie, utrudnia zaspokojenie potrzeb, mająca przede
wszystkim zahamować ten rodzaj zachowania, który ją wywołał.
Wymierzając karę powinniśmy znać zasady karania. Kara nie przyniesie
oczekiwanego efektu, jeśli udzielamy jej będąc źli, zdenerwowani, zmęczeni.
Kiedy udzielamy kary będąc w takim stanie, będzie ona prawdopodobnie nieadekwatna
do popełnionego czynu.
Nie tylko kara jest ważna, ale również atmosfera z nią związana. Kara spełni
oczekiwania tylko wtedy, gdy dziecko zrozumie, ze zachowało się źle, gdy obudzi się
w nim chęć poprawienia zachowania i unikania w przyszłości zachowań
niewłaściwych. Kara nie może stanowić odwetu, który stosujemy na dziecku za własne
niepowiedzenia, nie może być wynikiem bezsilności czy złości. I najważniejsze – kara
spełni swą funkcję tylko wówczas, gdy istnieje uczuciowa więź i przekonanie
o wzajemnej życzliwości.
10 złotych zasad bezpiecznego stosowania kar:
1. Nie należy karać zbyt ostro za błahe lub jednorazowe przewinienie.
2. Karać tylko wtedy, gdy dziecko jest świadome popełnionego czynu,
tzn. zna obowiązujące normy postępowania i konsekwencje ich przekroczenia,
a jednak normy te przekracza.
3. Stosować kary naturalne, tzn. polegające na tym, że dziecko, które postąpiło źle,
powinno samo naprawić wyrządzoną szkodę.
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4. Nie wolno karać bez wysłuchania wyjaśnień i ewentualnych usprawiedliwień
winowajcy, przy czym skrucha winna wpłynąć na złagodzenie kary.
5. Kara nie powinna poniżać dziecka, ani godzić w jego ambicję i godność osobistą.
6. Przy wymierzaniu kary należy stopień jej surowości oceniać z punktu widzenia
potrzeb dziecka.
7. Zbyt częste i surowe kary pobudzają dziecko do kłamania i wykrętów w celu
ich uniknięcia.
8. Jesteśmy konsekwentni w stosowaniu kar – tylko wtedy przyniosą one pożądany
skutek – czyli wyeliminowanie negatywnego zachowania.
9. Dziecko karane nie powinno wątpić w dobre intencje rodzica, dlatego należy
oceniać postępek, a nie osobę.
10. Nigdy nie stosujemy przemocy fizycznej. To środek, który poniża godność
dziecka, budzi w nim skłonność do okrucieństwa i agresji wobec osób słabszych,
a jednocześnie żal i nienawiść do osoby karzącej. Dzieci bite często kłamią i
oszukują. Rezultatem bicia jest rozwinięcie osobowości zamkniętej w sobie i
nieszczerej. Stosowanie tej metody powoduje, że dziecko staje się niewrażliwe na
łagodne środki dyscyplinujące.
Warto być świadomym tego, że jeśli decydujemy się na stosowanie kar wobec
własnego dziecka, to karanie trzeba łączyć z nagrodą. Po pierwsze więc - karzemy
niewłaściwe zachowanie dążąc do jego wyeliminowania, a następnie doprowadzamy
do wystąpienia zachowania pozytywnego i je nagradzamy.
Mądre nagradzanie
Nagroda – jest wszystkim tym, co sprawia dziecku przyjemność, budzi
zadowolenie. To sposób aby pokazać, że dane zachowanie nam się podoba i
je aprobujemy. Nagroda zachęca do powtarzania danego zachowania, tym samym
utrwala wzory postępowania akceptowane przez środowisko.
Nagroda w wychowaniu dziecka ma ogromną wartość. Jest dla dziecka
dowodem, że naprawdę dostrzegamy jego wysiłek i dobre chęci. Warto wiedzieć,
że nagrody, które długotrwale budują dobrą samoocenę dziecka i utrwalają pożądane
zachowania to nagrody niematerialne. Nagrody materialne przyczyniają się
do powstania jednorazowo pożądanego zachowania, ale aby to zachowanie wystąpiło
wielokrotnie – dziecko zazwyczaj oczekuje kolejnych materialnych nagród.
Nagrody, które długotrwale wzmacniają dane zachowanie to takie, które są
przejawem miłości rodziców.
Nagrodą może być wspólna zabawa, spacer, zaproszenie kolegów do domu,
a także wyrażenie radości i miłości. Wspólne spędzanie czasu razem to nagroda,
lecz jednocześnie sposób aby dzieci szybciej się uczyły, lepiej rozwijały i odważniej
sięgały po nowe doświadczenia. Nagradzanie dziecka daje mu wiarę we własne siły,
poczucie sensu dla tego co robi, zaspokaja jego potrzebę uznania i sukcesu.
Gdy prawidłowo będziemy używali nagrody, początkowo dziecko będzie
spełniało polecenia rodziców by uzyskać ich aprobatę, z czasem jednak będzie je
wypełniało z własnej woli.

Echo Przedszkola

3

5 zasad stosowanie nagród
1. Nagroda musi być dostosowana do wieku i rozwoju poznawczego dziecka.
2. Nagroda powinna zaspokajać pragnienie dziecka.
3. Dziecko musi wiedzieć, za co zostało nagrodzone.
4. Nagroda powinna być urozmaicana.
5. Powinna być stosowana znacznie częściej niż kara.
Aby wychować szczęśliwe dziecko, trzeba je kochać mądrze. Mądra miłość
rodzicielska to umiejętne rozwijanie sfer: emocjonalnej, poznawczej oraz
tej nastawionej na działanie. Niezbędny jest tu tzw. „zdrowy rozsądek” oraz
jasno określony cel i kierunek prowadzenia dziecka. Wbrew pozorom, mały człowiek
wcale nie oczekuje całkowitej swobody i braku jakichkolwiek zasad czy ograniczeń.
Przeciwnie – potrzebuje jasno określonych norm i granic oraz konsekwentnego
ich przestrzegania. Stosując w procesie wychowania system kar i nagród każdy
rodzic musi pamiętać o ważnej zasadzie wychowawczej, jaką jest indywidualne
podejście do dziecka.
Każde dziecko jest inne, różni się pod względem stopnia wrażliwości i
odporności systemu nerwowego. Zatem dobór nagród i kar powinien być starannie
dobrany, tak aby przynosił same pożądane skutki i nie wyrządzał dziecku krzywdy.
Zapewnia mu to podstawowe poczucie bezpieczeństwa i co za tym idzie – prawidłowy
rozwój
Jeśli dziecko czuje się kochane - wszelkie zakazy płynące z ust rodziców, nawet
gdy wywołują krótkotrwały bunt czy rozpacz na pokaz, w końcu zostaną
zaakceptowane.
Zbyt rygorystyczna postawa wychowawcza sprowadza się do tresury i tłumi
spontaniczny rozwój dziecka, natomiast wychowanie bezstresowe zaburza poczucie
bezpieczeństwa dziecka, gdyż dla dzieci reguły i konsekwentne się ich trzymanie to
podstawa poczucia bezpieczeństwa. Wychowanie bezstresowe (liberalne) może
prowadzić w dłuższej perspektywie do dominacji dziecka nad rodzicami i chęci
dominacji nad otoczeniem.
opracowanie: Bogusława Czyrska
źródło: superkid.pl/pl/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE:
PRZEDSZKOLNE:
Walentynki
W naszym przedszkolu, w lutym odbyły
związane ze świętem Świętego Walentego
zakochanych. Wszyscy znakomicie się bawiliśmy
się nawzajem dowodami miłości i przyjaźni. W
przedszkolu nie zabrakło słodkich buziaków,
kwiatów, laurek i przepysznych słodyczy.

się obchody
- świętem
obdarowując
tym dniu w
uśmiechów,

Powitanie wiosny
W naszym przedszkolu jak co roku powitaliśmy Panią wiosnę.
W marcowy dzień wyszliśmy na podwórko, pośpiewaliśmy, spaliliśmy marzannę.
Wszyscy znakomicie się bawiliśmy.

Konkurs plastyczny: "Ptaki".
Wraz z nadejściem wiosny ogłoszony został konkurs na
pracę plastyczną dotyczącą ptaków. Wielu spośród starszaków
wzięło udział w tym konkursie. Pewnego dnia zeszliśmy do sali
teatralnej, gdzie ogłoszono wyniki konkursu. Okazało się, że było
pośród nas wielu zwycięzców. Niektóre prace wysłane zostały
nawet na konkursy ogólnopolskie. Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.

Wiosenne slajdy.
Pewnego kwietniowego poranka cała gawiedź
przedszkolna zgromadziła się w sali teatralnej aby obejrzeć
wiosenne slajdy. Pani Jola Kłusewicz, przy dźwiękach muzyki
klasycznej, znakomicie opowiadała nam o owadach i
roślinach, które zwiastują wiosnę. Potem ogłoszony został
konkurs na najpiękniejsza pracę wiosenną. Z wielkim zapałem
zabraliśmy się dorysowania prac. Już nie możemy doczekać
się nazwisk zwycięzców naszego konkursu.
Pierwsza pomoc w naszym przedszkolu.
4 kwietnia w naszym przedszkolu zostały wyświetlone slajdy dotyczące
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Slajdy miały postać
komiksu dla dzieci i skierowane były do najmłodszych widzów. Dzieciom bardzo
podobała się taka forma zajęć.
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Dzień dobrego uczynku
W dniach 10. 05 - 19. 05 w naszym przedszkolu pracowaliśmy nad dobrymi
uczynkami. Pomagaliśmy sobie nawzajem, mówiliśmy sobie dobre słowa, uczyliśmy
się na temat magicznych słów: „dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” i także innych
słów. Panie ze wszystkich grup opowiadały nam ciekawe bajki o dobroci. Każde
dziecko miało szansę zdobyć listek za dobre zachowanie i być wyróżnione na naszym
drzewie dobrych uczynków. To był naprawdę "dobry" czas. Postanowiliśmy również
zebrać materiały plastyczne, gry edukacyjne i książki do szpitala dziecięcego.
Dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy mogli i wsparli naszą akcję.
Finał naszego przedsięwzięcia był taki, że dzieci z grupy II zaprosiły swoich
kolegów do swojej sali i przedstawiły im inscenizację o Skrzaciku kropeczce, który
rozdawał kropeczki za dobre uczynki. Potem dzieci zaśpiewały kilka piosenek i
odtańczyły taniec. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Koniec finału zwieńczyły
gratulacje dzieciom, które zdobyły najwięcej listków na drzewie dobrych uczynków.

GRUPA I
Maluszki już są prawie u końca pierwszego swojego
roku w przedszkolu. Świetnie przeszły adaptację. Stało się tak
za sprawą wszystkich pań pracujących z dziećmi, rodziców,
którzy zawsze wspierali nasze działania i dążyli do tego
samego celu w czasie wychowywania naszych wspólnych
dzieci.
Nasi wychowankowie tworzą wspaniałą, dość zwartą, grupę młodych, świetnie
zapowiadających się przedszkolaków. Świetnie rysują, śpiewają, bawią się zespołowo i
w małych grupach. Każde spośród naszych dzieci to wielka indywidualność, która
wnosi w tą grupę odrobinę siebie, tworząc przy tym specyficzny klimat, przyjazną
atmosferę zabawy i zaciekawienia światem. Każde spośród naszych dzieci lubi
poznawać wciąż to nowe rzeczy, zagłębiać się w informacje, działania przygotowane
przez nasze wychowawczynie. chłonie jak gąbka przedszkolne zabawy plastyczne,
muzyczne. Słucha z zaciekawieniem opowiadań, bajek, podejmuje próby dialogu,
zagłębia się w sytuacje społeczne, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywani
problemów.
Wiosna przyniosła do naszej grupy wiele zabaw o tematyce wiosennej,
a maj jest miesiącem wzmożonej pracy nad przygotowaniem uroczystości dotyczącej
święta mamy i taty.
Wychowawczynie: Grażyna Korobkiewicz, Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska
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GRUPA II
W grupie drugiej wraz z nadejściem końca kwietnia nastały zmiany.
Dzieci pożegnały się z panią Julitą Kirysiuk i zaczęły współpracę z panią Urszulą
Czykwin, która wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim.
W grupie drugiej dzieci wraz z nadejściem wiosny nauczyły się już wielu
ciekawych piosenek i zabaw. Poznały interesujące fakty dotyczące między innymi
naszego kraju, wiosennych kwiatów, kosmosu. Świetnie bawią się podczas zajęć z
rytmiki z panem Ernestem i z angielskiego z panią Małgosią. Dzieci miały okazję
badać również właściwości soku z czerwonej kapusty w trakcie zajęć prowadzonych
przez mamę Wiktorii Hryniewickiej. Chętnie uczestniczą w zabawach na powietrzu,
chociaż czasami pogoda psuje nam plany.
Dzieci świetnie radzą sobie z materiałami plastycznymi, coraz chętniej
wykonują prace na określony temat ale w oparciu o własną inwencję twórczą.
Nasi wychowankowie są zdyscyplinowani, chętnie pomagają kolegom i koleżankom
będącym w potrzebującym pomocy, wykazują się przy tym ogromną wrażliwością na
cudze nieszczęście i potrzebę.
Dzieci z grupy II chętnie uczestniczą w codziennych zajęciach dydaktycznych,
potrafią słuchać, wypowiadają się na określony temat, zawsze mają coś
do powiedzenia.
Nasi wychowankowie przygotowali finał Tygodnia poświęconego
Dobrym Uczynkom. Zaprezentowali inscenizację o skrzaciku kropeczce,
ukazali się również w roli śpiewaków i tancerzy.
Maj to miesiąc, w którym naszej grupie nie brakuje pracy i zabawy.
Przygotowujemy się bowiem do najważniejszej uroczystości przedszkolnej Dnia
Mamy i Taty, na który w tym miejscu bardzo serdecznie zapraszamy.
Wychowawczynie: Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin

GRUPA IV
Dzieci z naszej grupy w II semestrze roku szkolnego uczestniczyły
we wzmożonej pracy i zabawie. Odnieśliśmy wiele sukcesów w dziedzinie plastyki nasi wychowankowie wzięli udział w licznych konkursach plastycznych, zdobywając
przy tym nagrody. Mieliśmy okazję zaistnieć w olimpijce - zawodach sportowych
przedszkolaków - również z sukcesami.
Ostatnio wiele mówiliśmy o wiośnie, jej oznakach. Poznawaliśmy wiosenne
kwiaty. Poznaliśmy dotychczas wiele piosenek, wierszy i zabaw. Dużo czasu
spędzaliśmy na świeżym powietrzu, jeśli tylko aura na to pozwalała. Dokształcaliśmy
się również w zakresie umiejętności czytania, piania, liczenia. cały rok w naszej grupie
trwała bardzo wzmożona praca i zabawa, aby móc odpowiednio przygotować się do
szkoły. Niedługo już pożegnamy mury naszego ukochanego przedszkola i wyruszymy
w nową drogę życiową. Ale jeszcze póki co bardzo cieszymy się, że możemy
przebywać w naszym ukochanym przedszkolu.
Wychowawczynie: Anna Sosnowska, Dorota Wiśniewska
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GRUPAIII
Dzieci z grupy III wraz z nadejściem wiosny wzięły udział w licznych
konkursach plastycznych poświęconych tej porze roku, między innymi były to:
"Przyroda to czar dziecka", "Skrzydlaci przyjaciele". Nie obeszło się bez licznych
nagród i wyróżnień. Nasi wychowankowie przygotowali część artystyczną
rozstrzygnięcia konkursu o ptakach.
Dzieci wzięły udział w konkursie recytatorskim „Przyjaciel lasu”.
Nasi wychowankowie uczestniczyli w wycieczce do muzeum Alfonsa Karnego.
Miały tam okazję zwiedzać muzeum, oglądać różne rodzaje rzeźb między innymi:
popiersia, płaskorzeźby, maski pośmiertne. Poznały przy okazji różne rodzaje
tworzywa rzeźbiarskiego, miały okazję rzeźbić w glinie.
Dzieci z naszej grupy były edukowane w duchu patriotycznym z uwagi na zbieg
wydarzeń kwietniowych istotnych dla naszego państwa. dzieci były pod pomnikiem
ofiar katyńskich, znajdującym się pod filharmonią białostocką.
Nasi wychowankowie poznali wiele nowych treści dotyczących panującej nam
pory roku, uzupełniły znane już informacje. Poznały wiele zabaw, wierszy i piosenek.
Świetnie bawiły się podczas wyświetlania slajdów dotyczących wiosny i slajdów
dotyczących pierwszej pomocy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach w ogrodzie
przedszkolnym, gdzie hartowały swoje organizmy.
Miesiąc maj jest czasem wzmożonej pracy nad opracowaniem uroczystości z
okazji Dnia matki i ojca. Dzieci chętnie pracują i wnoszą swoje pomysły dotyczące tej
zbliżającej się imprezy.
Wychowawczynie: Nina Dowgier, Jolanta Kłusewicz

GRUPA V
W naszej grupie powoli czuć już zbliżający się koniec roku szkolnego.
Dzieci coraz częściej wychodzą na plac zabaw, jak tylko pogoda pozwala.
Dzieci, które przyszły do przedszkola po raz pierwszy pomyślnie przeszły adaptację,
poznały już dobrze sale i inne pomieszczenia przedszkolne. Są bardzo otwarte na
wszelką aktywność i przyjaźnie nastawione do świata.
Nasze dzieci poznały wiele ciekawych zabaw, piosenek i wierszy.
Uważnie słuchają i wypowiadają się na temat treści, które codziennie serwują im panie.
Dzieci pracują w książeczkach, uczestniczą w zajęciach ruchowych i rytmicznych.
Chętnie bawią się według własnych zainteresowań w kącikach w sali.
Dzieci uwielbiają zajęcia plastyczne co zresztą przekłada się na poziom i estetykę
wykonywanych prac. Dzieci wzięły udział w wielu konkursach plastycznych,
zdobywając przy tym liczne nagrody i wyróżnienia. Jedno z naszych dzieci brało udział
w konkursie muzycznym i zdobyło tam pierwsze miejsce. Wzięliśmy udział również w
konkursie recytatorskim.
Ostatnie tygodnie to czas wzmożonych prac nad przygotowaniem uroczystości z
okazji dnia Mamy i Taty.
Wychowawczynie: Helena Karłuk, Alicja Szczepańska

8

Echo Przedszkola

Co TO Jest
rodzeństwo ???
GRUPA I
Olaf: Rodzeństwo, to nie wiem.
Maciej: Ja mam siostrę, to jest Kasia.
Damian: Rodzeństwo to jest kto ma mamę i tatę i
siostrzyczki, brata i bardzo się kochają.
Adusia: Mam rodzeństwo, Marcelinke mam, to moja siostra i jeszcze braciszka mam.
I jeszcze mój tata, mama, babcia i dziadek.
Martynka: Ja mam brata dużego i mamę i tatę.
Damian: U mnie w domu pojawiło się dzieciuchno. Mama zmienia mu pieluszki i tata,
a ja pomagam. Trzymam mu butelkę. To siostra.
Patrycja: Ja mam Dawida i Adriana. Rodzeństwo się Kocha.
Maciej Szydłowski: Ja nie mam rodzeństwa, ale dobrze je mieć, bo urodzi się dziecko.
Ja bym się bawił z rodzeństwem, gdybym miał.
Albert: Ja mam brata Aleksandra. My na przykład budujemy dom z kanapy.
Mój brat jest w starszej grupie.
Wiktoria Kondraciuk: Mam w domu rodzeństwo. Ja mam mojego brata i siostrę Oliwka i Tomek. Tomek jest malutki, Moja siostra chodzi do szkoły.
Na przykład bawimy się. Pomagam przy młodszym braciszku, na przykład bawię się.
Aluś Masłowski: Mój tatuś Robert. Karolcia jest, to nazywa się siostra.
Ona mi powiedziała mi, że nie wolno bawić się niegrzecznie. I jej słucham.
I ona rączkę mi dała. I jeszcze trzeba jej słuchać i jeszcze trzeba słuchać dziadka
Wieśka.
Ola: Ja mam rodzeństwo - Kasię i ona juz umie siadać. Mama ciągnie za ręce,
ona później siada. Ja kocham rodzinę i rodzina mnie kocha. Ja bawię się z dzidzią w
moim pokoju, a dzidzia mi kiedyś włosy ciągała. I później ją lubiłam, a później znowu
mnie ciągała za włosy.
Maciuś: Maciuś i Michalinka to jest rodzeństwo.
Ola Kucharczyk: To jest jak mama i tata są duzi. Rodzeństwo to jeden. Moja siostra
to się nazywa Julita.
Piotruś Dworakowski: Rodzeństwo to pozwala rodzicom, będzie już w szatni mojej.
Moje rodzeństwo to Michał i Ola, i jeszcze jest Natalka. Ona uczy się i chodzi do
szkoły, ja nie muszę z nią lekcji odrabiać.
Ola: Moja siostra to jest Ita. Ona mieszka ze mną w domu. Ona ma takie duże łóżko,
a ja śpię w mamy łóżku. Ja bym chciała być tak jak moja duża siostra. Żeby mieć duże
rodzeństwo to trzeba jeść dużo owoców.
Ada: Ja mam siostrę, Weronikę Żuk. Rodzeństwo się kocha. Dobrze jest kiedy
rodzeństwo się bawi trochę, a trochę sprzecza.
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GRUPA II
Michał Zakrzewski: Rodzeństwo to rodzina, brat.
Tomasz Jakłubowski: To znaczy że jest na przykład siostra, brat. Oni bawią się.
Ja mam rodzeństwo.
Kewin Tworkowski: Ja mam brata i siostrę. Ja z bratem się bawię, układam puzzle.
Wiktoria Hryniewicka: Ja z Bartkiem się bawię. to jest mój brat.
Kasia Mróz: Czasami z moim bratem Maćkiem się bawimy i jemy razem
w tym samym pokoju, z mamą i z tatą i oglądamy bajki, Maciek czasami wybiera
a czasami ja.
Majka: My razem z Bartusiem się bawimy. On czasem zapłacze, to ja przylatuję
do niego i biorę kaczorka i się z nim bawię.
Ania: A mój brat Adaś to bawi się ze mną i śpię razem z nim. I on czasem mnie
szczypie. A mama Adasiowi daje różne zabawki, które ma. Ja i Adaś dostajemy
od babci różne zabawki.
Martyna Nurczyk: Rodzeństwo jest to, że brat i siostra.
Stefa: Takie coś co potrafi lubić.
Maria Skórzecka: To jest kiedy mama urodzi dziecko to jest nazwa rodzeństwa.
I dla dziecka potrzeba też nianię, żeby pilnowała go.
Kinga Kurstak: Rodzeństwo to jest dzidziuś.
Dominika: Rodzeństwo to jest wtedy gdy ma się brata. I można z mamą i z tatą grać
w gry. Ja z młodszą Kamilką układamy jeszcze puzzle.

GRUPA III
Bartek Szelengowicz: Ja nie mam rodzeństwa. Trochę większe rodzeństwo to dobrze
mieć. Ja mam cioteczne rodzeństwo. Można z rodzeństwem się bawić, grać.
Ale z większymi , bo z małymi to nie.
Ola: mam jedną starsza siostrę Emilę.
Amelka: Fajnie mieć rodzeństwo młodsze i starsze. Bo jak ktoś jest młodszy to można
się z nim bawić a jak jest starszy to może podpowiadać.
Mateusz Stalenczyk: Rodzina jest fajna. i czasami siostra z rodzeństwa krzyczy,
ale czasami bawię się z bratem i gram w piłkę.
Piotrek Wojtkowski: Fajnie mieć rodzinę.
KAcper: Rodzeństwo jest fajne.
Mariusz Obuchowski: Dobrze mieć rodzeństwo. Jest nawet fajnie kiedy się
ma rodziców.
Kuba Rutkowski: rodzeństwo jest fajne dlatego, że starszy brat zawsze się z nami
bawi w piłkę, albo w coś innego.
Kuba Leszczyński: Ja gram z bratem w piłkę na boisku.
MIchał Wilimas: Fajnie mieć rodzeństwo, bo gram z moja siostrą w piłkę na boisku. i
gram w ping ponga.
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Paweł: Fajne jest rodzeństwo, bo jest fajne.
Karolina Sadowska: Rodzeństwo to siostra i brat. Można się bawić i malować.
Nie dobrze mieć rodzeństwo, bo oni będą najważniejsi w mojej rodzinie.
Karolina Masłowska: Ja mam brata i z nim bardzo często bawię się. I kiedy ja gram
to on razem ze mną. Fajnie mieć rodzeństwo.
Ola Krasnicka: Ja mam siostrę starsza ode mnie. Bawi się ze mną czasami.
Lubię siostrę mieć.
Adrian Horodeński: Lubię być z moim bratem i moja siostrą. Moja siostra jest
ode mnie starsza i chodzi do szkoły i fajnie się z nią bawię.

GRUPA IV
Adaś Białous: Rodzeństwo, to gdy ktoś się urodzi.
Amelka: Rodzeństwo to znaczy, że może być siostra i brat i mama i tata. To znaczy,
że jest cała rodzina.
Julia Mazurek: To może być brat albo siostra.
Jagoda Mazurek: Rodzeństwo, że się rodzi, albo brat albo siostra.
Kasia Korcz: To jest brat albo siostra.
Gabrysia Bernart: Rodzeństwo to brat albo siostra. Rodzeństwo można kochać i
się kocha, i można się opiekować i bawić się. Trzeba się jeszcze dzielić z rodzeństwem
zabawkami i dawać jedzenie swoje.
Gabrysia Ryciuk: Rodzeństwo to znaczy że się rodzi ktoś. I trzeba się z nim bawić,
ale grzecznie, a nie tak źle.
MIlenka Wierzbicka: Rodzeństwo to jest takie coś, że trzeba się opiekować
dzieckiem i bawić się.
Kuba Jackowski: Ja zawsze się bawię z tatusiem, a dziadek zawsze ogląda
wiadomości i nie chce się ze mną bawić.
Paweł: Trzeba się bawić razem, podzielić zabawkami i pilnować.
Kasia Pogorzelska: Rodzeństwo to można chodzić tez z malutkim dzieckiem
na podwórko i opiekować się dobrze i jeszcze trzeba się dzielić zabawkami i trzeba się
opiekować.
Kamil Gromko: Rodzeństwo to jest takie coś, ze trzeba z dzidziusiem wychodzić
na podwórko, trzeba dzidziusia przewijać i trzeba dzidziusia kąpać.
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GRUPA V
Michał Kuc: Ja mam dwie siostry. Lubię je bardzo, bo możemy się bawić razem i
grać w piłkę. i Mamy swoje pokoje.
Dominik: Ja nie mam rodzeństwa. Ale fajnie jest mieć rodzeństwo, bo można
się bawić z nim i dzielić swoimi rzeczami.
Aleksander: Ja mam brata. on jest w maluszkach. My się razem bawimy i gramy.
Gabriela Rybołowicz: Rodzeństwo to jak się ma siostrę albo brata. Ja mam Martynkę.
Ona jest młodsza ode mnie. Razem się bawimy i jeździmy do babci i dziadka.
Julia: Ja mam brata Wojtka. On jest straszy ode mnie. Fajnie jest mieć brata,
bo on mnie obroni i bawi się ze mną.
Dawid Wysocki: Ja mam rodzeństwo. Od niedawna. Urodziła mi się Martynka.
Bardzo ja kocham i zajmuje się nią. Pomagam mamie. Jak dorośnie to będziemy się
razem bawić.
Daniel: Ja tez mam siostrę/: Ona już raczkuje. Fajna jest nazywa się Martyna Daria.
Ola: ja mam siostrę Monikę. Fajnie mieć rodzeństwo. Ona chodzi do szkoły.
Ja już jeżdżę na jej rowerze.
Gabriela Cylwik: Ja mam rodzeństwo.. Mam brata Maksa. Czasem bawimy się razem.
Maks Cylwik: Ja mam siostrę Gabrysię chodzi razem ze mną do przedszkola.
Kuba Bakierski: Ja mam brata daniela. bawimy się razem. On już chodzi do szkoły,
do tej co ja tez pójdę.
Brajan Tworkowski: Ja mam brata i siostrę. Andżela chodzi do szkoły, a Kewin
do przedszkola. Bawię się z moim bratem.

Humor z przedszkola
W grupie maluszków dzieci rozmawiają
o tym jakie zwierzęta chciałyby mieć w domu.
…: Ja to bym chciała mieć czarnego kotka.
Piotruś: No coś ty chcesz, żeby ci pecha
przyniósł?
Pewnego dnia w grupie maluszków dzieci rozmawiają na temat swoich imion.
W pewnej chwili pada pytanie do pani dyrektor:
Piotruś: Proszę pani, a jak pani ma właściwie na imię?
Pani: Bogusia.
Piotruś: Ale nie tak w skrócie, tylko tak naprawdę?
Pani: Tak nie w skrócie to Bogusława.
Piotruś: Aaaa, to od Boga… (pod wielkim wrażeniem odpowiada chłopiec)
12
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Kącik logopedy
„Od logopedy do specjalisty - czyli, po co dodatkowe konsultacje”
Problemy językowe, z którymi udajemy się do logopedy, mogą powstawać z
bardzo wielu przyczyn. Postawienie prawidłowej diagnozy, a co za tym idzie przeprowadzenie skutecznej terapii, często wymaga więc wsparcia wielu specjalistów z
odległych nieraz dziedzin.
Wielokrotnie podczas pierwszej wizyty u logopedy dostajemy skierowanie do
innego specjalisty, gdyż postawienie prawidłowej diagnozy okazuje się niewykonalne
bez dodatkowych badań. Zaburzenia w poprawnej wymowie mogą być bowiem
wynikiem innych niedoborów lub po prostu nieprawidłowości anatomicznych czy
funkcjonalnych. Współpracujących z logopedą specjalistów można podzielić na dwie
grupy. W zakresie zainteresowania jednych jest budowa i funkcjonowanie aparatu
mowy, w zakresie drugich - psychika małego pacjenta i jej wpływ na mowę. Omówimy
kolejno obie te grupy.
Specjaliści zajmujący się budową i funkcjonowaniem aparatu mowy pacjenta to:
laryngolog, foniatra, audiolog i ortodonta.
Laryngolog
Niektóre wady wymowy mogą być wynikiem nieprawidłowości w zakresie
aparatu mowy, do których właściwego zdiagnozowania niezbędny będzie właśnie ten
lekarz. Gdy dziecko mówi i oddycha przez nos, często się przeziębia, chrapie podczas
snu, możemy podejrzewać przerost trzeciego migdałka. W postawieniu prawidłowej
diagnozy i ewentualnym operacyjnym usunięciu go, niezbędna będzie pomoc tego
właśnie specjalisty. Jego ocena będzie też konieczna w wypadku wystąpienia innych
chorób uszu, nosa, gardła i krtani, które mogą wpłynąć na prawidłową mowę.
Foniatra
Wady wymowy i problemy z głosem mogą być wynikiem nieprawidłowo
działającego aparatu mowy. Do foniatry logopeda może skierować zarówno dzieci jak i
osoby dorosłe, u których głos jest nieprawidłowy, lub np. pojawiła się przedłużająca się
chrypka. Dzięki posiadanemu warsztatowi, foniatra jest w stanie szczegółowo
zdiagnozować działanie poszczególnych elementów aparatu mowy, od strun głosowych
począwszy, na ocenie sprawności języka kończąc. Pomoże odkryć powody zaburzenia
głosu występujące w przebiegu różnych chorób, związane z wpływami
środowiskowymi oraz zdiagnozować choroby zawodowe ludzi pracujących głosem.
Audiolog
Wady wymowy mogą być wynikiem nieprawidłowego słuchu dziecka. Do tego
specjalisty logopeda kieruje w celu zbadania czy słuch działa prawidłowo , czy nie
występują w nim żadne ubytki, a jeżeli tak - to w jakim zakresie. Często - posiadając
świadomość istniejącej wady - można, jeżeli nie jest ona wielka, prowadzić bardziej
celowaną terapię opartą w większej mierze np. o zmysł wzroku. W przypadku
poważniejszych wad słuchu po zastosowaniu odpowiednich aparatów słuchowych bądź
implantu ślimakowego, logopeda pomaga odkryć świat dźwięków, prowadząc w ścisłej
współpracy z audiologami wychowanie słuchowe małego pacjenta.
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Ortodonta
Wady wymowy mogą być wynikiem nieprawidłowości zgryzu. Często zdarza
się, że zaburzenia prawidłowego zgryzu, polegające na niewłaściwym wzajemnym
układzie obu łuków zębowych, mogą mieć ogromny wpływ na kształtowanie się
głosek. Może to doprowadzić np. do seplenienia. Często zły stan uzębienia mlecznego
maluchów może w sposób radykalny zmienić jakość wymawianych głosek. Jest to tym
bardziej groźne, że niewłaściwa artykulacja jest utrwalana w czasie, gdy głoski dopiero
się kształtują. Korekta zgryzu dziecka, bądź np. aparat założony w miejsce zbyt
wcześnie spróchniałych mleczaków, może wpłynąć znacząco na poprawę jakości
wymowy naszego dziecka.
Do grupy specjalistów współpracujących z logopedą w zakresie rozwoju
psychicznego i umysłowego dziecka należą m.in.: psycholog, neurolog i psychiatra
dziecięcy oraz pedagog.
Psycholog
Wady wymowy mogą być przejawem ogólnego opóźnienia dziecka. W celu
właściwej oceny jego rozwoju, logopeda kieruje je do psychologa. To on - dzięki
odpowiednim narzędziom - jest w stanie właściwie ocenić stan dziecka, wykryć i
zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości rozwoju, pokierować pacjenta w celu
wyrównania ewentualnych niedociągnięć. Nieoceniona jest pomoc psychologa w pracy
z osobami jąkającymi się. Zwykle wspólne prowadzenie przez logopedę i psychologa
terapii pacjentów z zaburzeniami płynności mowy daje dużo lepsze efekty.
Neurolog dziecięcy
Wady wymowy mogą współistnieć z innymi schorzeniami o charakterze
neurologicznym. Do ich prawidłowej oceny logopedzie potrzebny będzie neurolog.
Tylko on może we właściwy sposób zdiagnozować np. padaczkę dziecięcą. Choroba ta
może być przeciwwskazaniem do niektórych form terapii logopedycznej, dlatego przy
jakichkolwiek podejrzeniach jej istnienia niezbędna jest właściwa ocena stanu pacjenta.
Psychiatra dziecięcy
Wady wymowy mogą występować u dzieci z nieprawidłowościami natury
psychiatrycznej. Aby terapia logopedyczna mogła być prawidłowo przeprowadzona,
niezbędna jest niekiedy opinia psychiatry. To on jest w stanie właściwie zdiagnozować
autyzm, zespół Aspergera, Williamsa czy nadpobudliwość psychoruchową (ADHD).
Dzięki wskazówkom dotyczącym leczenia dziecka, logopeda jest w stanie ustawić
indywidualną terapię, dostosowaną do oczekiwań i możliwości pacjenta.
Pedagog
Z wadami wymowy mogą współistnieć również problemy w nauce. Logopeda,
współpracując z pedagogiem, może pomóc w wykryciu specyficznych problemów
dziecka w czytaniu i pisaniu i we współpracy z nim, pomóc w pokonaniu dysleksji czy
dysgrafii.
Jak wynika z tego artykułu, logopedia jest nauką interdyscyplinarną.
Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i odpowiedniej dla każdego pacjenta terapii
musi być oparte o ogromną wiedzę specjalistów z bardzo wielu dziedzin medycyny.

opracowanie, logopeda, Anna Sosnowska
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Kącik terapeuty pedagogicznego
„Jak uczą się małe dzieci?” - cz.1
Artykuł przygotowany przez MEM Pracownię Rozwoju Zdolności Poznawczych
„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek.”
Janusz Korczak
Dzieci rodzą się z potężną umiejętnością uczenia się. Pierwsze lata życia
stanowią apogeum możliwości umysłowych człowieka. Wówczas rozwijają się zmysły,
pamięć, zdolność komunikowania się z otoczeniem za pomocą gestów oraz mowy.
Jest to okres najbardziej intensywnych zmian i najintensywniejszego rozwoju.
Już nigdy później człowiek nie jest w stanie przyswoić sobie tak ogromnej ilości
informacji oraz zdobyć tak wiele nowych umiejętności, w tak krótkim czasie.
W dzieciństwie także kształtują się cechy osobowości, sprawność umysłowa oraz
zdolności potrzebne do uczenia się w przyszłości, kiedy nauka przestaje już być
spontaniczna. Warunki, jakie zostaną stworzone dziecku do odpowiedniego rozwoju,
mają ogromny wpływ na ukształtowanie się tych cech.
Widzę, słyszę i czuję
Na początku swojej drogi na świecie dziecko poznaje świat za pomocą
zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu. Dziecko chwyta wszystko do rączek,
pakuje do buzi oraz uważnie obserwuje otoczenie. Niemowlę reaguje także w bardzo
wyraźny sposób na dźwięki. Wzrok zaczyna odgrywać ogromną rolę, gdy dziecko
zaczyna siadać a potem chodzić, ponieważ wówczas może zmieniać perspektywę
patrzenia i oglądania przedmiotów. W ten sposób dziecko uczy się otaczającego świata.
To, co wydaje nam się nieważną zabawą, nic nie znaczącymi, wręcz instynktownymi
zachowaniami, w rzeczywistości jest niezmiernie skomplikowaną „nauką świata”, jaka
dokonuje się w głowie małego człowieczka. Bowiem poprzez doznania zmysłowe
dziecko bombardowane jest mnóstwem bodźców, swoistych doświadczeń, które musi
przyporządkować różnym sytuacjom, musi je zanalizować a potem zapamiętać.
Mamo, ja sam !!!!
Dzieci poznają świat w sposób aktywny. Same poszukują nowych bodźców,
sprawdzają co je otacza i w ten sposób gromadzą doświadczenia. Ogromna zdolność i
chęć uczenia się pojawia się u dziecka samoistnie. Naszą rolą, rolą rodzica, opiekuna
czy nauczyciela, jest przede wszystkim ułatwić dziecku poznawanie świata poprzez
podsuwanie mu odpowiednich "narzędzi", czyli zabawek i przedmiotów, dbać aby
poznając świat dziecko nie zrobiło sobie krzywdy, a przede wszystkim nie zniechęcić
go do podejmowania nowych działań. Każda nowa aktywność powinna być nagradzana
pochwałą, brawami czy buziakami, to zachęca dziecko i uczy, że warto
jest podejmować wysiłek. Nie wolno nam też wyręczać dziecko, bo wydaje nam się
takie malutkie i nieporadne, i pomagać na każdym kroku.
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Pozwólmy dziecku samemu sięgnąć po zabawkę, podnieść się po upadku, przekonać
się, że przedmiot wyrzucony z łóżeczka nie wróci sam na miejsce. W ten sposób
dziecko nabierze pewności siebie, przekonania, że umie pokonać problem i znaleźć
wyjście z trudnej sytuacji.
Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo. Dziecko obserwując nas
pragnie nas naśladować, dlatego chce samo sięgać po łyżkę i widelec, chce samo
założyć ubranko czy nieść siatkę z zakupami. Bardzo ważne jest, aby pozwalać na takie
doświadczenia. Jeśli damy dziecku widelec, (łatwiej nabić kęs jedzenia na widelec niż
operować łyżką z zupą) będzie miało możliwość rozwijania zdolności manualnych,
szybciej nauczy się samo jeść, no a przy okazji sprawimy mu wielką frajdę.
A że po posiłku kuchnia wygląda jak po przejściu tornada – trudno, ale czy nie warto w
zamian za korzyści z tego płynące?
Ogromną wagę w uczeniu się dzieci odgrywa samodzielne zdobywanie
doświadczeń. Pozwolenie, np. na owo samodzielne jedzenie, nie tylko uczy
operowania widelcem i rozwija zdolności manualne, lecz jednocześnie zapewni
dziecku właśnie samodzielne zdobywanie doświadczenia. Położenie zabawki w
odległości odrobinę poza zasięgiem dziecka, pozwoli mu na podjęcie prób użycia
„narzędzia” do sięgnięcia po przedmiot i pozwoli na uświadomienie organizacji
przestrzeni. Powinniśmy zapewniać jak najwięcej możliwość samodzielnego
zdobywania doświadczenia przez dziecko. Maluchowi pozwalajmy na dotykanie,
smakowanie, poznawanie różnych struktur i faktur przedmiotów.
Zabierajmy dziecko w różne nowe miejsca, nawet gdy wydaje nam się,
że jeszcze bardzo niewiele rozumie. Zmiana miejsca, nowe widoki, inny krajobraz,
mają bardzo duży wpływ na postrzeganie świata już przez maluszki, a w starszym
wieku odgrywają ogromną rolę w rozwoju i poznawaniu świata. Ważne jest,
aby zachęcać dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań problemów oraz do
samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania. Oczywiście nie chodzi o to,
żeby zostawić dziecko z problemem czy odpowiadać mu: "sam sobie poszukaj".
Naszą rolą jest wskazanie, gdzie można szukać odpowiedzi, czy podpowiedzenie
możliwości rozwiązania problemu.
Należy pamiętać, że dzieci są doskonałymi obserwatorami. Poprzez obserwację
uczą się nie tylko poznawać świat, ale także przejmują nasze postawy i nastawienie do
życia. Jeżeli rodzice nie wykazują aktywności w poznawaniu świata, nie przejawiają
żadnych zainteresowań, to niestety taką postawę bedą też przyjmować dzieci. Jeśli
dziecko obserwuje rodziców aktywnych, wykazujących zainteresowanie światem,
nowymi przedmiotami, z dużym prawdopodobieństwem będzie kopiować takie
podejście do życia.
opracowanie: terapeuta pedagogiczny, Urszula Czykwin
źródło: superkid.pl/pl/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow
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Popracuj ze mną Mamo, Tato...
Połącz kreski, a później pokoloruj rysunek, który powstanie.
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Ile kwiatków napotkała dziewczynka w drodze do domu?
Pokoloruj kwiatki.
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Znajdź dwa takie same kwiatki. Pokoloruj je.
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Ogłoszenia
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
Szanowni Państwo, od nowego roku nastąpiły zmiany dotyczące opłaty stałej
za pobyt dziecka w przedszkolu.
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej uchwałą
Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 roku
wskazujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku rodzice zobowiązani są
wnosić następującą opłatę miesięczną:
−
w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez jedno dziecko
w wysokości - 184 zł.
−
w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez
drugie
i kolejne dziecko w wysokości - 158 zł.
Informujemy Rodziców wychowanków, że opłaty za przedszkole można wnosić
w kancelarii przedszkola oraz przelewać na konto przedszkola (paski z kwotami
oraz numerem konta jest dostępny u nauczycielek w grupach)
Nr konta przedszkola:
56 1500 1344 1213 4005 1054 0000
Opłaty za zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę korekcyjną, rytmikę należy
regulować wyłącznie w kancelarii przedszkola
Teatr „CoNieco” „Ostatnie drzewo” 04.03.2010
Filharmonia Podlaska „Koncert muzyczny” marzec.2010
Teatr „Pod Orzełkiem” „Czarne białe” 15.04.2010
Filharmonia Podlaska „Koncert muzyczny” maj.2010

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp.
Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Julity Kirysiuk
Przedszkole Samorządowe Nr 77
15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15

tel. 085-661-38-55
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