Marlena 3 lata

SŁOWO OD DYREKCJI PRZEDSZKOLA
„Jest wiele okropieństw na tym świecie,
ale najgorszym jest kiedy dziecko boi się
swojego ojca, swojej matki, swojego nauczyciela”
Janusz Korczak
W Przedszkolu Samorządowym nr 77 „Rumiankowym Przedszkolu”
im. Simony Kossak powstała „Polityka Ochrony Dzieci”. Jest to dokument regulujący
sferę bezpieczeństwa pobytu zarówno wychowanków jak też innych osób
przebywających w placówce.
Wszystkich pracowników placówki i rodziców wychowanków uczęszczających
do placówki obowiązuje przestrzeganie procedur Polityki Ochrony Dzieci w zakresie:
obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki i swoich kompetencji.
„Polityka Ochrony Dzieci” powstała w celu zapewnienia wychowankom
przedszkola harmonijnego i wszechstronnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa,
akceptacji, poczucia godności i szacunku, poszanowania praw i obowiązków dziecka,
z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju.
„Polityka Ochrony Dziecka” to dokument, który powstał w oparciu o podstawę
prawną związaną z bezpieczeństwem i ochroną człowieka.
W skład dokumentu wchodzą:
1. Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi.
a. System pozytywnych i negatywnych konsekwencji postępowania z dzieckiem.
b. Zasady postępowania z dzieckiem w zakresie poniższych form aktywności i
podejmowanych czynności podczas codziennego pobytu.
2. Procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia poza przedszkolem.
3. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez
pracownika placówki.
4. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przedszkolu przez
rówieśników.
5. Zasady ochrony danych osobowych dziecka.
6. Zasady ochrony wizerunku dziecka.
7. Zasady dostępu do Internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.
8. Monitoring stosowania Polityki.
9. Obszary diagnozy sytuacji dziecka wewnątrz placówki/ czynniki ryzyka.
10. Wyjaśnienie pojęć z wiązanych z sytuacją krzywdzenia dziecka.
11. Opis objawów fizycznych i somatycznych występujących u dziecka w sytuacji
krzywdzenia.
12. Informator placówek wsparcia i pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie.
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Złe traktowanie dzieci przez dorosłych zamyka się w czterech określeniach:
krzywdzenie fizyczne
krzywdzenie emocjonalne
wykorzystywanie seksualne
zaniedbywanie

Echo Przedszkola

Krzywdzenie fizyczne
Analiza szeregu definicji zjawiska pozwala przyjąć, że jest to celowe używanie
wobec dziecka siły fizycznej, które powoduje lub z dużym prawdopodobieństwem
może spowodować uszczerbek na zdrowiu, zagrażać życiu, rozwojowi i godności
dziecka. Działania te mogą obejmować: uderzanie, bicie, kopanie, potrząsanie,
gryzienie, duszenie, parzenie, przypalanie, trucie ale i również niszczenie
z premedytacją rzeczy należących do ofiary. W niektórych opracowaniach dokonuje się
podziału na przemoc fizyczną w postaci czynnej i biernej. Uznaje się, że przemoc
fizyczna bierna przejawia się w postaci różnego rodzaju zakazów, np.: mówienia w
określonym czasie, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych itp.
Krzywdzenie emocjonalne
Mamy tu do czynienia z takim wzorcem zachowania rodziców lub opiekunów,
który poważnie zakłóca poznawczy, emocjonalny, psychiczny lub społeczny rozwój
dziecka i wywołujący u niego poczucie, że jest nic nie warte, złe, niekochane,
niechciane, zagrożone. Bardzo trudno jest udokumentować zjawisko krzywdzenia
emocjonalnego, gdyż wymaga to analizy pewnych sytuacji rodzinnych, konieczna jest
diagnoza socjologiczno-psychologiczna oraz diagnoza osobowościowa poszczególnych
członków rodziny.
Emocjonalne krzywdzenie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem cielesnym i
może przybierać różne formy:
 Ignorowania,
 Odtrącania,
 Izolowania (konsekwentne uniemożliwianie dziecku normalnych interakcji
społecznych z rówieśnikami, członkami rodziny, innymi dorosłymi. Może tu
również chodzić o ograniczenie dziecku swobody przemieszczania się ),
 Wykorzystywania lub demoralizowania (zmuszanie do niewłaściwych
lub niezgodnych z prawem zachowań, uczenie i popieranie ich),
 Słownej agresji (obrażanie, zawstydzanie, ośmieszanie, niedocenianie),
 Terroryzowania (tworzenie klimatu strachu, wprowadzanie sztywnych
lub nierealnych oczekiwań z groźbą kary za ich niespełnienie). Równie
krzywdzące dla dziecka jest bycie świadkiem wulgarności i oglądanie przemocy
między dorosłymi członkami rodziny.
James Garbarino podkreśla, że istotą krzywdzenia emocjonalnego jest
uporczywość, powtarzalność zachowań, które „niszczą dziecko”.
Wykorzystywanie seksualne
Danya Glaser i Stephen Frosh przedstawili definicję, zgodnie z którą za dziecko
seksualnie wykorzystywane można uznać „każdą jednostkę w wieku bezwzględnej
ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez
zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków, lub obowiązków wynikających
ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania go
w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby
dorosłej”.
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W literaturze najczęściej spotyka się następujący podział zachowań związanych
z wykorzystywaniem seksualnym dzieci:
 zachowania z kontaktem fizycznym: penetracja, dotykanie intymnych części ciała
dziecka, całowanie o charakterze seksualnym oraz dotykanie przez dziecko
intymnych części ciała dorosłego.
 zachowania bez kontaktu fizycznego: ekshibicjonizm, obsceniczne telefony,
podglądactwo (voyeryzm), fetyszyzm, eksponowanie ciała dziecka osobom
dorosłym w celu zaspokojenia ich seksualnych pragnień, prezentowanie dziecku
zdjęć pornograficznych oraz włączanie go w oglądanie lub produkcję materiałów
pornograficznych. Ta forma wykorzystywania zawiera również składanie dziecku
propozycji o charakterze seksualnym i werbalne molestowanie (np. lubieżne
komentarze na temat ciała dziecka ).
 Szczególną formą wykorzystywania seksualnego dziecka jest kazirodztwo,
określane jako obcowanie płciowe ze wstępnym, zstępnym, przysposobionym,
bratem lub siostrą.
Zaniedbywanie
Zaniedbywanie to nie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków w sferze
zdrowia, edukacji, rozwoju emocjonalnego, odżywiania, schronienia i bezpiecznych
warunków życia, w ramach racjonalnych i dostępnych rodzicom lub opiekunom
środków, co może skutkować wysokim prawdopodobieństwem spowodowania szkody
dla zdrowia dziecka, jego rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego
lub społecznego.
WYSTĘPUJĄCE U DZIECKA OBJAWY FIZYCZNE I SOMATYCZNE KRZYWDZENIA
Charakterystyczne cechy obrażeń fizycznych specyficznych dla maltretowania:
 lokalizacja obrażeń nie tam, gdzie ich przyczyną mogą być przypadkowe urazy
związane z normalną aktywnością i witalnością dziecka, a więc na czole, kolanach,
przedramionach, ale tam, gdzie dziecku trudno byłoby je spowodować, nawet przy
najbardziej ruchliwym trybie życie np. uszy, oczy, usta, szyja, ramiona, klatka
piersiowa, plecy, pośladki,
 obrażenia powtarzają się i są niewyjaśnione,
 powstają w różnym czasie ale mają podobny charakter,
 pojawiają się z pewną regularnością np. po weekendach i nieobecnościach dziecka
w przedszkolu , w okolicach wypłaty pensji,
 są nie leczone, stare i nowe, różne co do „wieku”.
Podejrzenia co do nieprzypadkowego źródła urazów mogą wzmacniać
następujące czynniki:
 zwlekanie rodziców ze zgłoszeniem się z dzieckiem do lekarza w przypadku urazu
 niewystarczające lub nieprawdopodobne wyjaśnienia obrażeń
 niezgodność w opisie przyczyn pojawienia się obrażeń w relacji dziecka i rodziców
 wygląd obrażeń jest nieadekwatny do opisu przyczyn ich pojawienia się
 widoczna jest próba maskowania obrażeń
 w rodzinie wcześniej występowały przypadki krzywdzenia dzieci
 rodzic ( rodzice ) są alkoholikami, narkotyzują się, są chorzy psychicznie.
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Obrażenia specyficzne dla doznania przemocy fizycznej:
 siniaki na częściach miękkich, w tym ślady szczypania (policzki, brzuch, pośladki,
ramiona, przedramię, łydki, uda)
 siniaki w kształcie dłoni na policzkach i pośladkach
 siniaki po obu stronach ust lub policzków powstające wskutek silnego ucisku
 siniaki po obu stronach małżowiny usznej lub naderwania i zniekształcenia
 siniaki i urazy geometryczne - o wyraźnym zarysie, wyraźnie zaznaczonych
kształtach przedmiotów, które zostały użyte do bicia (paska, klamry, kabla, kija,
patelni itp.)
 siniaki na ramionach, łopatkach lub tułowiu (rezultat silnego uścisku lub
potrząsania dzieckiem)
 łukowate ślady wbijania paznokci
 długie i głębokie zadrapania, cięcia (np. ostrzem brzytwy, nożem itp.)
 tzw. podbite oczy
 ślady duszenia lub krępowania czy wiązania (na szyi, nadgarstkach, w kostkach)
 uszkodzenia podniebienia i dziąseł - jako rezultat karmienia na siłę
 częste występowanie różnych oparzeń i śladów przypaleń, ślady oparzeń różne
co do „wieku”
 Oparzenia w nietypowych (dla przypadkowych oparzeń) części ciała: tułowia,
twarzy, pośladków, grzbietu dłoni itp.
 okrągłe ślady poparzenia papierosem
 głębokie poparzenia o regularnych kształtach (żelazko, lokówka, itp.)
 ślady ugryzień posiadające wyraźny zarys zębów człowieka dorosłego
 łysienie lub tzw. łyse plamy - mogą być pourazowe, gdy rodzice ciągną dziecko
za włosy, lub być wynikiem silnego stresu emocjonalnego
 wybite zęby, złamane żebra
Symptomy i obrażenia specyficzne mogące wskazywać na wykorzystywanie
seksualne:
 infekcje dróg moczowo – płciowych bez podłoża organicznego
 bóle głowy i brzucha
 nudności, wymioty
 problemy z oddawaniem moczu i kału
 siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach
 infekcje jamy ustnej
 niewyjaśnione owrzodzenia, krwawienia i jakiekolwiek rany okolic genitaliów
i odbytu ( otarcia, zaczerwienienia, stany zapalne )
Oczywiście część z tych symptomów i obrażeń nie jest możliwa do
zaobserwowania przez nauczyciela, pedagoga. Może jednak wnioskować o nich
obserwując częste prośby dziecka o możliwość skorzystania z WC, jego trudności w
chodzeniu, siadaniu czy wykonywaniu pewnych ćwiczeń gimnastycznych.
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Symptomy fizyczne zaniedbywania dziecka w rodzinie:
 bardzo niska higiena osobista - dziecko jest zawsze brudne, cuchnące, ma stale
brudne paznokcie i ubranie itp.
 brudne, stale noszone, niereperowane ubranie, nieodpowiednie do pogody
i rozmiarów ciała dziecka,
 ślady licznych ukąszeń (pchły, pluskwy)
 Świerzb
 dziecko jest stale głodne
 szybko przybiera na wadze, poprawia się jego ogólna kondycja podczas krótkich
pobytów poza domem rodzinnym, a jego wygląd marnieje po powrocie
 zbyt niska wobec wieku waga i wzrost lub wręcz wychudzenie, wymizerowanie
 chroniczne choroby
 choroby nieleczone, urazy
 ropne zapalenia skóry
 próchnica zębów, zły stan higieny jamy ustnej
 oznaki odmrożeń
 ciągłe zmęczenie, apatia
Specyficzne symptomy zachowania dziecka krzywdzonego:
 poszukiwanie przez dziecko stałej uwagi nauczyciela, ciągłe zwracanie na siebie
uwagi
 tzw. ciągle czepianie się, „lepienie się” do dorosłych
 tzw. „zimne wyczekiwanie” polegające na tym, iż dziecko stale obserwuje
dorosłych, aby modyfikować swoje zachowanie, w celu uniknięcia ewentualnej
przemocy
 ciągły tzw. „niemądry” uśmiech, stosowany przez dzieci, by wydać się bardziej
przyjaznymi
 postawa nadmiernie narzekająca
 postawy ekstremalne: wrogość, agresja, napady złości - nadmierna uległość,
wycofywanie się
 zbyt pośpieszne przepraszanie
 nie reagowanie płaczem na ból
 brak reakcji na płacz innych
 wyraźny brak radości życia
 opory przed rozbieraniem się np. na zajęciach wychowania fizycznego lub do
badania lekarskiego
 lęk przed powrotem do domu, wyrażanie niechęci do powrotu
 wyrażanie lęku przed rodzicami
 noszenie ubrań zakrywających kończyny górne i dolne nawet w upalne dni
 gwałtowne uniki (kulenie się), w odpowiedzi na próbę dotknięcia czy pogłaskania.
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Behawioralne symptomy wykorzystywania seksualnego:
 zbytnia erotyzacja dziecka, znajomość zachowań o seksualnym charakterze
 zachowania seksualne nietypowe dla wieku (duża częstotliwość takich zachowań,
ich kompulsywność, dokładne odwzorowywanie)
 prowokacyjne zachowania seksualne w stosunku do dorosłych jak i do rówieśników
(np. dotykanie genitaliów i zachęcanie do masturbacji, u starszych dzieci
promiskuityzm)
 używanie nowych, niespotykanych dotąd nazw organów i czynności płciowych,
obsceniczne wyrazy i zwroty
 nadmierna, kompulsywna masturbacja powodującej czasami nawet urazy fizyczne
 agresywne (przemocowe) zachowania seksualne wobec rówieśników, symulowanie
w zabawach stosunków seksualnych, odgrywanie przemocy seksualnej na lalkach
i zabawkach
 wypowiedzi, teksty pisane, rysunki o kontekście seksualnym
 wycofanie się z kontaktów społecznych, złe relacje z rówieśnikami generalny brak
zaufania - dziecko nie ufa nikomu
 postawa obojętności wobec wszystkiego, uciekanie od rzeczywistości
 głębokie stany depresyjne, postawa stałego wycofania się
 zachowania regresywne, nieodpowiednie do wieku
 częste napady złości i złego humoru lub trudne do wytłumaczenia zmiany
zachowań
 przerwanie aktywności, które dotychczas sprawiały dziecku przyjemność
np. słuchanie muzyki, uprawianie sportu itp.
 wyrażana niska samoocena i stałe poczucie winy
 mówienie o sobie, że jest się złym, brudnym, zepsutym
 samookaleczenia, myśli i próby samobójcze, wrogość wobec samego siebie
 ucieczki z domu
 kradzieże, kłamstwa, jawne oszukiwanie (w nadziei, że ktoś to wykryje)
 lęk i niechęć jawna lub sugerowana do przebywania z określonymi dorosłymi
 wyraźna niechęć przed powrotem do domu, znajdowanie wielu wymówek,
by opóźnić powrót
 zaburzenia jedzenia z rozwinięciem w anoreksję lub bulimię bądź też nagła zmiana
nawyków jedzenia
 obawa, niechęć przed badaniami medycznymi, niechęć do rozbierania się
Przedstawione tu behawioralne symptomy wykorzystywania seksualnego
dziecka pojawiają się w literaturze najczęściej. Wiliam N. Friedrich w artykule
Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci – przegląd literatury
pisze jednak, że objawy stwierdzane u dzieci i nastolatków – ofiar wykorzystywania
seksualnego często mają charakter ogólny i nie różnią się (nie licząc nietypowych
zachowań seksualnych) od objawów będących następstwem innych traumatycznych
przeżyć powodujących u dziecka napięcie i niepokój. Określa się je jako przejawy
stresu pourazowego (PTDS)
Dyrektor Przedszkola Bogusława Czyrska
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA
Dzień otwarty
Dzień otwarty w naszym przedszkolu
odbył się 8 marca. W tym dniu naszą placówkę
odwiedzili wszyscy zainteresowani ofertą naszej
placówki. Przyszło do nas wielu przyszłych
przedszkolaków ze swoimi rodzicami i
opiekunami.
W tym dniu przedstawiliśmy w pełni
formy pracy, które na co dzień realizujemy
z naszymi podopiecznymi. Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych, ruchowych,
plastycznych, ogólnorozwojowych.
Wyświetlono również film edukacyjny o tematyce przyrodniczej: „W krainie
1000 bocianów” autorstwa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
W tym dniu odbyła się również II część warsztatów stomatologicznych
prowadzonych przez panią Małgorzatę Dobrzyńską.
Wszyscy świetnie bawiliśmy się. Zainteresowani rodzice mieli okazję poznać
harmonogram pracy przedszkola oraz zasięgnąć fachowej informacji na temat adaptacji
dzieci do przedszkola.

Warsztaty stomatologiczne
1 i 8 marca w naszej placówce odbyły się
warsztaty stomatologiczne przygotowane przez panią
Małgorzatę Dobrzyńską – mamę absolwentów naszego
przedszkola Pawła i Izabeli.
Pani Małgorzata poprowadziła zajęcia przy
współudziale studentek Wyższej Szkoły Medycznej
TEB Edukacja w Białymstoku.
W trakcie zajęć wychowankowie naszego
przedszkola mogli w praktyce nauczyć się poprawnej
higieny jamy ustnej.. Dzieci obejrzały również wspaniałe materiały dydaktyczne w
postaci plansz i eksponatów jamy ustnej. Wyświetlony został również film edukacyjny
Pt „Przygody Dr. Ząbka”.
Wszyscy znakomicie bawiliśmy się. Zabawa była tym przyjemniejsza, że każde
dziecko na zakończenie warsztatów otrzymało drobne upominki w postaci szczoteczek
i materiałów reklamowych.
Inicjatorkami akcji były Panie Jolanta Kłusewicz i Urszula Czykwin..
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Dzień otwarty w szkole podstawowej nr 44
10 marca najstarsze grupy naszych przedszkolaków czyli
„Pszczółki” i „Sowy” skorzystały z zaproszenia Szkoły
Podstawowej nr 44 i wyruszyły na spotkanie szkolnej przygody.
W ramach dnia otwartego szkoły dzieci miały okazję zapoznać się z
salami lekcyjnymi, świetlicą, stołówką. Dzieci zostały oprowadzone
po całej szkole. Miały również okazję uczestniczyć w lekcji
prowadzonej w klasie 1 – 3, a także uczestniczyć w warsztatach
plastycznych w świetlicy szkolnej. Wychowankom naszego
przedszkola bardzo spodobała się ta szkolna przygoda.

Kiermasz wielkanocny w szkole podstawowej nr 44
16 marca nasi najstarsi wychowankowie wzięli udział w kiermaszu
wielkanocnym zorganizowanym w zaprzyjaźnionej szkole nr 44. Mieliśmy okazję
obejrzeć występy przygotowane przez uczniów szkolnych, w tym również licznych
absolwentów naszej placówki.

Kiermasz wielkanocny w naszym przedszkolu – zbiórka pieniędzy
na rzecz Fundacji „Pomoż im”.
16 marca w naszym przedszkolu odbył się kiermasz
wielkanocny, z którego dochód był przeznaczony na pomoc dzieciom
będących pod opieką Fundacji „Pomóż im”.
Wszyscy dzielnie i pracowicie szykowaliśmy się do tego
wielkiego wydarzenia. Wiele czasu poświęciliśmy na własnoręczne
przygotowanie ozdób świątecznych. Inicjatorką akcji była
Pani Ewelina Ostrowska.

Konkurs ekologiczny „Nasze przedszkole jest EKO”.
W okresie wiosennym nasze przedszkole brało udział w konkursie
ekologicznym organizowanym przy współpracy PUHP „LECH” Spółka z o. o.
w Białymstoku. Zadaniem naszych przedszkolaków było nazbieranie jak największej
ilości plastikowych nakrętek oraz stworzenie prac plastycznych wykorzystując przy
tym odpady ekologiczne.
Rodzice i dzieci bardzo zaangażowali się w akcję szczególnie zbierania nakrętek.
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Grupa I „Motylki”
Wiosna w grupie Motylków mija pod znakiem zabawy
i oglądania przyrody. Już na początku kwietnia
podziwialiśmy krążącego nad naszym przedszkolem bociana.
Witaliśmy radośnie kwiaty wyrastające w ogrodzie
przedszkolnym. Mieliśmy okazję uczestniczyć w audycjach
muzycznych i teatralnych organizowanych na terenie naszego przedszkola.
Wychodziliśmy na spacery poza ogrodzenie. Obserwowaliśmy na przeźroczach
przyrodniczych ptaki powracające do nas z ciepłych krajów.
Wzięliśmy udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych poza
terenem naszego przedszkola.
Antoni Mucharski razem ze swoją mamą wzięli udział w tworzeniu książeczki
w ramach projektu „Przedszkolaki książki piszą…”.
Wychowawczynie grupy: Jolanta Kłusewicz, Iwonna Zaborowska,
Bogusława Czyrska

Grupa II „ Żabki”
Początek wiosny odbył się w naszej grupie w atmosferze pracy i zabawy.
Wielokrotnie integrowaliśmy z się z grupą Motylków i Biedronek wzbudzając przy
tym wzajemną empatię. Na początku marca postanowiliśmy pobawić się z Maluchami
w „Bałwankową rodzinę”, a by powoli przyzwyczaić się do odchodzącej zimy.
Braliśmy udział w następujących konkursach plastycznych:
 „Najpiękniejszy Amorek”: Wiktoria Perkowska, Szymon Hołownia, Zofia Daciuk,
Zofia Uszyńska, Filip Mieleszko, Kuba Uszyński, Jaś Przęstek, Ola Szypulska.
 „Bajki w zimowej szacie”: Szymon Hołownia, Michalina,
 „Kwiaty naszych ulic”: Małgosia Rogowska, Marlena Obuchowska,
Ola Szypulska, Michalina Łukaszewicz.
 „Przedszkolaki kochają przyrodę.: Lena Wojcieszuk, Szymon Hołownia,
Piotr Popławski.
 „Skrzydlaci Przyjaciele”: Filip Mieleszko
17 lutego odwiedziły naszą grupę harcerki z Gromady Zuchowej „Zielone
Promyczki”. Dziewczęta pokazały nam wiele pląsów harcerskich.
1 marca wzięliśmy udział w warsztatach stomatologicznych przygotowanych
przez mamę absolwentów naszego przedszkola panią Małgorzatę Dobrzyńską.
Warsztaty wspólnie poprowadziły studentki Wyższej szkoły Medycznej TEB
Edukacja.
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Wzięliśmy udział w audycji teatralnej „Czarodziejska jabłoń” autorstwa Teatru
Fraszka, a także w prezentacji filmu „Kraina 1000 bocianów” autorstwa Polskiego
Towarzystwa Ptaków.
Wykonaliśmy ozdoby świąteczne przeznaczone na kiermasz wielkanocny.
Ubawiliśmy się przy tym po pachy.
Kwiecień to miesiąc, w którym witaliśmy wiosenne ptaki w ogrodzie
przedszkolnym Z wielką radością oglądaliśmy kołującego nad naszym przedszkolem
bociana. Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym o tematyce przyrodniczej:
„Skrzydlaci przyjaciele” – konkurs plastyczny Filip Mieleszko
Mieliśmy okazję oglądać Audycję Muzyczną Artystów Filharmonii i Opery
Podlaskiej, a także artystów Teatru dla dzieci.
Wzięliśmy udział w plebiscycie Kuriera Porannego „Dzieciaki słodziaki” na
najsympatyczniejszą grupę przedszkolną. 6 kwietnia wykonywane były zdjęcia, które
będziemy mogli oglądać na łamach gazety w maju.
12. 04. 2016 odbyło się spotkanie z metodykiem wychowania fizycznego,
w trakcie którego dzieci wraz z trenerem wykonywały ćwiczenia gimnastyczne
ogólnorozwojowe.
14. 04. 2016 nastąpiło rozdanie nagród w
konkursie
literacko
–
plastycznym
zorganizowanym na terenie naszego przedszkola.
W czasie spotkania Pani Dyrektor Bogusława
Czyrska zaprezentowała swoją własną książkę oraz
zachęciła
naszych
wychowanków
do
samodzielnego pisania i ilustrowania książek. Dzieci miały również okazję
obejrzeć animowany film edukacyjny dotyczący etapów powstawania książki.
Spośród laureatów konkursu „Przedszkolaki książki piszą…”. byli również
przedstawiciele naszej grupy: Lena Wojcieszuk, Wiktoria Perkowska, Szymon
Hołownia, Piotr Czernik, Piotr Letko. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
18. 04 wybraliśmy się na wycieczkę do kwiaciarni. Poznaliśmy tam wiele
interesujących gatunków kwiatów, a także w pełni zapoznaliśmy się z pracą pani
florystyki. Na koniec naszego spotkania pani kwiaciarka podarowała nam pamiątkowe
biedronki.
19. 04 w naszym przedszkolu miało miejsce zajęcia otwarte z udziałem
rodziców. Na spotkaniu rodzice mieli okazję zapoznać się z metodami pracy
wdrażanymi w naszej placówce, w tym z elementami Innowacji Programowo –
Metodyczną „Dlaczego w trawie piszczy” oraz z Innowacją Muzyczno – Ruchową
Tupu Tan. Rodzice mieli okazję porównać umiejętności własnego dziecka na tle grupy
przedszkolnej.
20. 04 odbyło się spotkanie integrujące grupę „Żabek” i „Biedronek”. Dzieci
wspólnie obejrzały film o życiu pszczół.
Wiosna to czas dłuższych pobytów na podwórku, a zatem nie przestajemy
hartować naszego organizmu. Uczestniczymy w wielu zabawach na świeżym
powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym. Terenem naszych doświadczeń jest pobliski
park, a w nim budząca się do życia przyroda.
Wychowawczynie grupy: Urszula Czykwin, Ewelina Ostrowska, Bogusława Czyrska
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Grupa III „ Biedronki”
„Biedronki” miło spędzają wiosenny czas. Dużo bawią się na świeżym
powietrzu. Poznają rodzącą się do życia przyrodę. Uczestniczą we wszystkich akcjach
organizowanych na terenie naszego przedszkola. Oglądają i wysłuchują audycje
teatralne i muzyczne. Biorą udział w zajęciach otwartych dla rodziców. Integrują się
z rówieśnikami uczestnicząc we wspólnych pokazach slajdów, filmów edukacyjnych.
Na co dzień dobrze się bawią i rozwijają.
Wychowawczynie grupy: Alicja Szczepańska, Dorota Śliwoń

Grupa V „ Sowy”
Minął kolejny miesiąc. Miesiąc, w którym pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy
wiosnę. W tym roku trochę w inny sposób obchodziliśmy to święto. Mianowicie
nie było palenia Marzanny ale odbył się pokaz mody. Dzieci wraz z rodzicami
przygotowały stroje z makulatury, niektórzy bardzo pomysłowo przyozdobili różnymi
tzw. nieużytkami- nakrętki z butelek, butelki plastikowe, folia aluminiowa, worki
na śmiecie. Było co podziwiać. W marcu dzieci z naszej grupy wzięły udział
w spotkaniu ze stomatologiem. Pani doktor językiem przystępnym dla dzieci w tym
wieku wyjaśniła jak należy dbać o zęby. Dzieci wzięły udział w Dniu otwartym
w SP Nr 44. Absolwenci z naszego przedszkola obecni szóstoklasiści oprowadzali nas
po szkole opowiadając o niej oraz pokazali nam klasę lekcyjną, bibliotekę, w której
dzieci miały możliwość obejrzenia książek i rozwiązywania zagadek, świetlicę,
stołówkę, salę gimnastyczną. Najbardziej podobała się dzieciom sala zabaw, w której
mogły przez pewien czas pobawić się w basenie z piłkami, poskakać na trampolinie.
Przed świętami dzieci przygotowały prace na kiermasz, z którego to dochód został
przeznaczony na fundację- „Pomóż im” dla chorych dzieci. W marcu dzieci miały
możliwość wyjazdu do kina Forum na spektakl teatralny- „Baśnie polskie” wystawiony
przez aktorów z Wrocławia. W naszym przedszkolu dużo się dzieje. Tak więc aby
jeszcze było ciekawiej mama naszego kolegi z grupy w ramach współpracy z
wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej przeprowadziła zajęcie
matematyczne. Dzieci były bardzo zainteresowane.
My najstarsze przedszkolaki powoli ale sukcesywnie przygotowujemy się do
pełnienia obowiązku szkolnego. Niektórzy z nas w przyszłym roku opuszczą mury
naszego przedszkola, inni odbędą „zerówkę” w dobrze znanych kątach przedszkola.
A na co dzień uczestniczymy w audycjach teatralnych i muzycznych.
Śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy. Rysujemy, przeglądamy książki.
Dużo czasu spędzamy na łonie natury dbając o to żeby nasze organizmy na wiosnę
były silne i sprawne.
Uczestniczymy w wielu konkursach plastycznych na terenie naszego miasta., a
także bierzemy udział we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszego
przedszkola.
Wychowawczynie grupy: Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska
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Grupa IV „ Pszczółki”
Kwiecień
 zbiórka makulatury w ramach konkursu ,,Nasze przedszkole jest EKO”
 czytanie w grupie przez Panią Małgorzatę Fiłonowicz
 występ wokalny Nikoli Rozwadowskiej i Ignasia Lewickiego w ramach eliminacji
wstępnych do konkursu organizowanego przez Kurier Podlaski, zdjęcia grupowe
do gazety
 wizyta trębacza, zapoznanie z instrumentem dętym i wysłuchanie fragmentów
utworów muzycznych
 rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. Przedszkolaki książki piszą, wręczenie
nagród, ekspozycja prac w przedszkolu i bibliotece
Marzec
 warsztaty plastyczne z Panią Małgorzatą Perkowską - tworzenie kartek
świątecznych
 zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki jamy ustnej z Panią Małgorzatą
Dobrzyńską i studentami Wyższej Szkoły Medycznej
 udział w projekcie ekologicznym: zbiórka nakrętek, twórczy recykling butelki
plastikowej, ekologiczny pokaz mody
 czytanie w grupie przez Panią Małgorzatę Perkowską
 wyjście do Szkoły Podstawowej Nr 44 na Dni Otwarte
 czytanie w grupie przez Panią Joannę Lewicką
 wyjazd do Kina Forum na spektakl pt. ,,Bajki polskie”
 kiermasz wielkanocny w przedszkolu
 przedstawienie teatralne pt. ,,Zaczarowane drzewo”
 zajęcia matematyczne z pracownikami Instytutu Matematyki
 Święto Wiosny połączone z pokazem EKO-mody
 czytanie w grupie przez Panią Martę Hapoń-Miastkowską

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Gumieniak
za podarowanie na rzecz grupy materiałów plastycznych
,,Kwadrans na bajeczkę”
Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać
zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci
do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej
i uczestnictwie w kulturze.
Od marca 2016r. Rozpoczęliśmy akcję pt.„Mamo! Tato! poczytaj mi bajeczkę!”,
która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania
o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości
moralnych. Do tej pory gościliśmy w grupie: Panią Agnieszkę Gumieniak, Panią
Małgorzatę Perkowską, Panią Joannę Lewicką, Panią Martę Hapoń-Miastkowską.
Czekamy z niecierpliwością na kolejnych ochotników!
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,,Nasze przedszkole jest EKO” – konkurs w ramach projektu ekologicznego
organizowanego przez PUHP ,,Lech” Spółka z.o.o.
Konkurs jest elementem programu aktywnej edukacji ekologicznej wśród
mieszkańców Miasta Białegostoku. Ma na celu propagowanie racjonalnego
postepowania z odpadami i kształtowanie już w wieku przedszkolnym nawyków
dbałości o czystość najbliższego otoczenia.
Projekt zakłada realizację kilku zadań ekologicznych ujętych w konwencji
konkursów. W marcu zorganizowaliśmy:
 twórczy recykling plastikowej butelki – konkurs na Eko-zabawkę
 wiosenny pokaz EKO-mody
 zbiórkę plastikowych nakrętek
EKO-zabawka
Pierwsze zadanie konkursowe spotkało się z dużym odzewem ze strony dzieci
i rodziców. Stworzono pojazdy, zwierzęta, rośliny, dając tym samym plastikowym
butelkom i pojemnikom ,,drugie życie”. Łącznie wykonano 14 prac, do konkursu
przystąpiło 10 dzieci z przedszkola. Większość prac stworzono na bazie butelki
po wodzie 1,5l i mleku. Wykorzystano takie materiały jak: bibuła, kubeczki
po Actimelkach, metalowe pokrywki do słoików, plastikowe nakrętki, słomki, stare
kartony i gumki od słoików, makulaturę.
Wiosenny pokaz EKO-mody
Pierwszy Dzień Wiosny w naszym przedszkolu miał
charakter stricte ekologiczny. W trosce o środowisko
postanowiliśmy odejść od tradycyjnej marzany, aczkolwiek
przywitać nową porę roku równie efektownie.
Dzieci ze wszystkich grup ubrane w stroje
przygotowane z kartonów, nakrętek, opakowań plastikowych,
torebek foliowych prezentowały swoje kreacje na
przedszkolnym wybiegu. Niektóre elementy przebrań to efekt pracy dzieci w
przedszkolu, spora część powstała jednak w domu w ramach współpracy z rodzicami.
Kreatywność i zaangażowanie rodziców przerosły nasze oczekiwania.
Wspólne wykonanie ,,czegoś z niczego” pozwoliło twórczo spojrzeć na zjawisko
recyklingu, a dziecku pokazać że nawet butelka plastikowa może być inspiracją
do świetnej zabawy. Nie obyło się bez występów artystycznych. Każdy oddział powitał
wiosnę wierszem lub piosenką.
Najstarsza grupa ,,Pszczółki” przygotowała pięć krótkich etiud muzycznych.
Występ rozpoczęła Weronika Rege, wcielając się w sympatycznego krokodylka
Schnapp’ego. Jako Pani Wiosenka pod parasolem, zaprezentowała się Weronika
Sieńko. Elementy baletu i tańca hawajskiego zatańczyły Nikola Rozwadowska
i Wiktoria Chodak. Całość zamknął dostojny taniec dworski w wykonaniu
Oli Romaniuk i Ignasia Lewickiego.
Zbiórka plastikowych nakrętek
Podczas miesięcznej zbiórki udało nam się zgromadzić 6 worków nakrętek.
Serdecznie dziękujemy.
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Warsztaty plastyczne z Panią Małgorzatą Perkowską
Na zajęciach dnia 4 marca przedszkolaki z gr. IV ,,Pszczółki” wykonały kartki
świąteczne. Dzieci z dużym zaangażowaniem odrysowywały, wycinały i kleiły
kolorowe witraże, świetnie się przy tym bawiąc. Efekt końcowy zachwyca, każda
kartka jest inna i bezcenna bo wykonana małymi rączkami.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi
za inicjatywę i przeprowadzenie warsztatów!!!
Wychowawczynie grupy: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk

KĄCIK TERAPEUTY
„Bądź przyjacielem swojego dziecka”














Pamiętajmy, że dobrzy, wspierający dziecko rodzice:
są dumni z dziecka,
stwarzają poczucie bezpieczeństwa przez swoją fizyczną obecność, nie krzyczą,
nie biją, nie ranią uczuć krytyką, oceną, niesprawiedliwością,
przytulają, głaszczą, „noszą na barana”, baraszkują,
słuchają z uwagą (n.p. sadzając dziecko na poziomie swojej twarzy albo kucając
naprzeciw niego),
są sobą, nie udają przed dzieckiem innych niż są (n.p. mówią o swoich słabościach,
co lubią, czego nie lubią itp.),
są tolerancyjni – rozumieją, że dziecko ma swoje indywidualne potrzeby,
dostrzegają uczucia dziecka i akceptują płacz, złość, spontaniczną radość,
tzw. marudzenie czy po prostu zły humor,
akceptują dziecko z jego płcią, urodą, defektami, ale ganią złe zachowanie,
kierują się jasnymi dla dziecka normami i regułami, są konsekwentni,
zauważają i odpowiednio reagują na etapy rozwojowe dziecka, nie wymagając
za dużo od małego, a dając coraz więcej samodzielności dużemu,
nie przeszkadzają w spontanicznej aktywności dziecka, np. akceptują, gdy
dwulatek wspina się po drabinie, pozwalają biegać starszemu, mimo, że się spoci,
korzystają z okazji bycia razem, gdy pięciolatek garnie się do pomocy w kuchni,
nie karzą dziecka, gdy sama sytuacja niesie karę, chwalą za prace i dobre chęci,
a nie tylko za końcowy efekt,
mówią o swojej miłości do dziecka i okazują ją gestami nie tylko wtedy, gdy ono
domaga się takiej deklaracji.

Kocham. Nie biję – akcja przeciw przemocy w rodzinie
Echo Przedszkola
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Klaps, szybka droga donikąd
Z Barbarą Smolińską, psychoterapeutką, rozmawia Magda Rodak
Według Komendy Głównej Policji tylko w ub.r. ofiarami przemocy domowej
(bicie, okaleczenie, zaniedbanie, wykorzystanie seksualne) padło 37 tys. dzieci do lat
13. W badaniach CBOS aż 22 proc. rodziców przyznało, że regularnie sprawia
dzieciom „porządne lanie”.
Bicie dzieci jest najmniej skuteczną metodą wychowawczą. A jednocześnie
najczęściej stosowaną. Żywo reagujemy, kiedy jakieś dziecko potrąci nasze, czy rzuci
mu piaskiem w oczy… A dając klapsa czy szarpiąc dziecko, nie myślimy o tym, że
zadajemy mu ból! Natomiast kiedy dziecko z ciekawości ciągnie kota za ogon,
mówimy, że tak nie wolno, bo to kota boli!
Klaps nie jest żadną metodą wychowawczą, ale każdemu z nas może się
zdarzyć. Nie twierdzę jednak, że to jest dobre i skuteczne… Niektórzy mówią: „Byłem
bity i wyrosłem na porządnego człowieka”. Za tym stoi przekonanie, że gdybym nie
był bity, pewnie nie wyrósłbym na porządnego człowieka. Co innego jest przyznać się,
że dałem klapsa, że poniosły mnie nerwy, ale nie jest to nic dobrego, a co innego
uważać, że to służy dziecku. Klaps nie służy dziecku. Służy mnie – żeby wyładować
zdenerwowanie. Nie udało mi się zapanować nad sobą, nie wyszło…
A jednak niektórzy uważają, że bez bicia nie da się dziecka wychować.
Najgorsze jest to, że bite dzieci nabierają przekonania, że to sprawiedliwe, że im się
należało. Dziecko nie może żyć z przekonaniem, że jego rodzic jest okrutny.
W pierwszej chwili pomyśli: „Mama jest okropna”, ale potem zacznie ją
usprawiedliwiać. I to jest groźne dla jego psychiki. Dziecko, które często dostaje
klapsy, zaczyna przeżywać różne uczucia. Żal, smutek może wyrazić płaczem, ale
złości na tego, kto bije, już nie. Złość jest powściągana, spychana gdzieś głęboko. I z tą
złością dziecko żyje. Co się może dziać dalej? Może wyrosnąć na kogoś, kto będzie bił
słabszych, prowokował konflikty z rówieśnikami, bo ta złość będzie potrzebowała
ujścia. A gdy dorośnie, będzie dawać klapsy swoim dzieciom.
Wszystkim rodzicom polecałabym film „Pręgi”. To nie jest film o psychopacie,
ale o ojcu, który chce dobrze i uważa, że bez bicia dziecka się nie wychowa.
Znakomicie pokazano, jakie spustoszenia poczyniło takie wychowanie w psychice
głównego bohatera, jak bardzo już jako dorosły człowiek musi się on zmagać
z pokładami agresji, które ma w sobie.
Niektórzy sądzą, że do wyboru mamy klapsy albo wychowanie bezstresowe.
To nie tak, że albo pozwalamy dzieciom na wszystko, albo im dajemy klapsy.
Jest jeszcze opcja wyraźnych granic, które są niezbędne. Nie o to chodzi, żeby być
partnerem trzylatka. Rodzice mają być rodzicami, a dzieci mają być dziećmi. Często
dostaję listy od rodziców, którzy są zaskakująco bezradni. Trzylatek chodzi z butelką,
ma próchnicę, zęby mu krzywo rosną. A gdzie są jego rodzice, którzy powinni
wyrzucić butelkę już rok temu? Prawdopodobnie trudno im wytrzymać płacz, protest
dziecka, więc godzą się na ten absurd. Tymczasem dziecko traci poczucie
bezpieczeństwa, jeżeli żyje wśród dorosłych, którzy są bezradni. A im bardziej
jesteśmy bezradni, tym częściej dajemy dziecku klapsy.
Wśród niektórych rodziców krąży opinia, że dziecka nie należy bić w złości,
tylko na spokojnie? To budzi mój ogromny protest i oburzenie. Dużo łatwiej mi
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zrozumieć tych, którzy czasem w złości dadzą dziecku klapsa – tym rodzicom
chciałabym powiedzieć, by nie dramatyzowali. Nie musimy dziecka przepraszać za to
przez rok. Trzeba umieć sobie pewne rzeczy wybaczać – jeśli na co dzień jestem w
miarę przytomnym rodzicem, kocham swoje dziecko, spędzam z nim czas, bawię się,
to nawet jeśli dałam mu klapsa, mogę przejść nad tym do porządku dziennego.
Natomiast bicie bez emocji, jako kara, jest dla mnie po prostu okrutne.
Mam pacjentów, którzy w ten sposób byli bici w dzieciństwie i muszą długo korzystać
z terapii, żeby sobie z tym poradzić. To bardzo psychicznie uszkadza dziecko,
bo najbliższa osoba daje sprzeczny przekaz: „Kocham cię i dlatego cię biję”.
Czasem matki wiedzą, że ojciec bije, ale w imię „dobra rodziny” nie bronią
dziecka… Znam to głównie z pracy z dorosłymi pacjentami. W procesie terapii muszą
oni najpierw dotrzeć do wielkiej złości w sobie skierowanej wobec tego dorosłego,
który bił. Ale potem też zawsze otwiera się w nich ogromna złość i rozczarowanie
wobec tego, kto był świadkiem, a nie stanął w obronie. Dlatego tak ważna jest zasada,
żeby bronić słabszych. Jeśli ktoś jest przeciwny karom fizycznym, zachęcam do kłótni
ze współmałżonkiem na ten temat, do szukania innych rozstrzygnięć, a nie do
poświęcania dziecka w imię unikania konfliktów.
Wyzwiska, obraźliwe epitety to też rodzaj agresji – słownej. Uderzenia nie
zawsze muszą być fizyczne. Słowa też mogą ranić. Nierzadko dziecko, i to całkiem
małe, słyszy w domu, że jest głupie, jest debilem, niedobrym dzieckiem. Jeśli często
słyszy takie rzeczy, nic dziwnego, że później ma poczucie małej wartości, z którego
potem trzeba się leczyć latami.
W Polsce nie jest przyjęte, aby reagować. gdy na ulicy jakaś mama szarpie
dziecko? Ale co jakiś czas czytamy o bulwersujących faktach – sąsiedzi słyszeli, że
dziecko rozpaczliwie krzyczy, ale nie zareagowali. Społeczne przyzwolenie zaczyna
się chyba właśnie od tych klapsów, które tak często obserwujemy na ulicy, szczególnie
wobec małych dzieci. Ale pojawia się dylemat – czy po naszej uwadze ta mama jeszcze
bardziej zbije dziecko w domu? A może zacznie się jednak zastanawiać nad tym,
co robi? Sama nie wiem…
Rodzice, którzy widzą, że coraz częściej rozwiązują konflikty za pomocą
klapsów powinni zastanowić się nad swoją historią rodzinną. Nie wszyscy rodzice,
którzy sami w dzieciństwie byli bici, biją, ale ci, którzy biją, niemal zawsze byli bici.
Czasem potrzebna jest refleksja nad życiem bieżącym. Może mąż za mało mi pomaga?
Może bardzo kocham swoje dziecko, ale jestem już trzeci rok na urlopie
wychowawczym i mam ochotę czasem wyjść z domu sama? A może źle mi się wiedzie
w moim związku i biję dziecko, choć tak naprawdę jestem wściekła na męża?
Może wiąże się to z problemami w pracy? Łatwiej jest wyładować agresję na
młodszym i słabszym niż na kimś dorosłym.
Często dajemy klapsy wtedy, gdy nie umiemy wytyczać dziecku granic.
Mówimy „nie” w taki sposób, że ono tego nie respektuje. Albo mówimy to „nie”
bez przerwy… Wtedy klaps, lanie może stać się dla rodzica jedynym rozwiązaniem.
Ale to droga, która prowadzi donikąd. Jeżeli natomiast potrafimy powiedzieć „nie”
w sposób zdecydowany, nie musimy się uciekać do agresji fizycznej. Ostatnio w listach
do mnie jest dużo pytań w rodzaju: „Co robić, kiedy dziecko bije mnie po twarzy,
kopie babcię, pluje itd.?”. Dać klapsa dziecku za to, że kopie, to myślenie bardzo
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pokrętne! Trzeba chwycić za nóżkę dziecka, które kopie drugą osobę, i mocno
przytrzymać, nawet jeśli to trochę je zaboli. Trzeba użyć takiej siły, która powstrzyma
dziecko, i to jest wytyczenie granic, a nie agresja.
Możemy próbować tłumaczyć, ale dwu-, trzylatkowi nie da się wszystkiego
wytłumaczyć. Jeżeli coś mu tłumaczymy pół godziny, a to do niego nie dociera,
w końcu i tak się wkurzymy i damy klapsa. Jeśli dziecko leży na podłodze
w supermarkecie i krzyczy, a my mu tłumaczymy, żeby tak nie robiło, to po pierwsze,
ono tego w tym momencie nie słyszy, a po drugie, prawdopodobnie nie rozumie.
Do dwu-, trzylatków trafiają tylko bardzo proste przekazy. A potem konieczne
jest działanie. Czasem chodzi o to, żeby przerwać sytuację kryzysową,
np. wyprowadzić skądś dziecko. Czasem trzeba mu zaproponować jakąś zabawę.
Wiele dzieci jest w stanie bawić się obok mamy, która rozmawia, jeżeli co jakiś czas
mama mu powie: „Ładnie budujesz”.
Klaps często bywa karą za dokuczanie rodzeństwu. Jeśli siły są w miarę
wyrównane, nie ma potrzeby ingerować natychmiast w konflikty między rodzeństwem.
Czasem za szybko chcemy ustalić, kto był winny i kogo należy ukarać.
Często jesteśmy skłonni za winne uznać starsze dziecko: musi być mądrzejsze, ustąpić,
podporządkować się. Tymczasem nierzadko to młodsze jest bardziej uciążliwe.
Łatwiej jest powiedzieć starszemu, któremu młodsze podarło zeszyt: „No to nie
zostawiaj zeszytu na biurku”. Ale właściwie dlaczego? Może to jednak jest zadanie
dla rodziców: pilnować młodsze rodzeństwo, żeby nie niszczyło zeszytów, które leżą
na biurku?
Niektórzy uważają, że dziecko jest nieznośne, bo chce na siebie zwrócić uwagę.
Nie lubię określenia „nieznośne”. Pewnych rzeczy po prostu nie można wymagać
od małego dziecka. Niektórzy rodzice uważają, że już półtoraroczne dziecko powinno
siedzieć z nimi przy stole w wysokim krzesełku, ale przecież nawet trzylatek długo
nie wytrzyma przy stole. Wiele zachowań małych dzieci wynika raczej z ciekawości
niż nieposłuszeństwa.
Czasem trzeba pomysłowości… Klaps jest prostym
rozwiązaniem. Inne rozwiązania wymagają więcej zastanowienia, konsekwencji,
stanowczości. Wszyscy mamy zdrowy rozsądek i warto, byśmy się nim kierowali.
10 argumentów powyżej pasa przeciwko biciu
Bicie prowadzi do fizycznych obrażeń, zasinień, uszkodzeń nerwów, złamań kości.
Bicie niszczy ufność dziecka i poczucie własnej wartości.
Bicie to przekazywanie przemocy z pokolenia na pokolenie.
Bicie uczy, że rację ma tylko silniejszy.
Rodzic bijący za złe zachowanie nie pokazuje dobrego wzoru.
Bite dziecko zachowa się grzecznie ze strachu i tylko w obecności tego, kto bije.
W bitych dzieciach zostaje na zawsze uraza.
Dzieci są bite za zachowania, które nie są złe, ale wynikają z naturalnej aktywności
dziecka w poznawaniu świata lub są próbą zwrócenia na siebie uwagi.
9. Dzieci łatwiej uczyć tłumacząc zasady i dając własne zachowania za wzór
odpowiedzialności i samodyscypliny.
10. Szukanie uzasadnień dla kar cielesnych w Piśmie Świętym to przykład
wybiórczego wykorzystania tekstów religijnych dla usprawiedliwiania wypaczeń
we własnym myśleniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Wychowanie malucha nie powinno opierać się na karach. Zamiast karać dziecko
spróbuj skupić się na wspieraniu zachowań pozytywnych. Zamiast zakazywać, karcić,
krzyczeć, dawać klapsy, ustal granice, których przekraczać nie można. Nie szczędź
maluchowi pochwał, gdy się do nich stosuje.







Tego na pewno nie należy robić!
Nie stosuj kar fizycznych – nie dawaj klapsów, nie bij, nie potrząsaj maluchem
Nie strasz ojcem
Nie upokarzaj, porównując dziecko z grzecznymi rówieśnikami
Nie groź
Nie strasz, że przestaniesz kochać – takie słowa potrafią zachwiać poczuciem
bezpieczeństwa dziecka
Nie wygłaszaj długich przemówień, stanowcze, „nie” trzy zdania prostego
wyjaśnienia wystarczą.




Klaps powoduje, iż dziecko:
Zamiast zrozumieć swoją winę i myśleć o naprawieniu szkody koncentruje się na
chęci odwetu
Pozbawione jest bardzo możliwości nauczania się ważnych wewnętrznych
procesów poznawczych unaoczniających mu złe zachowanie
Nie ma możliwości poczucia swojej sprawczości, że coś może, coś mu wychodzi
Klaps wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości.









Co można zrobić zamiast klapsa?
Wskaż w czym dziecko mogłoby ci pomóc
Wyraź ostry sprzeciw dotyczący konkretnego zachowania
Wyraź swoje uczucia i oczekiwania
Pokaż dziecku jak naprawić zło
Zaproponuj wybór
Przejmij inicjatywę
Daj dziecku odczuć konsekwencje złego zachowania







Jaki jest skutek stosowania klapsa jako formy karania?
Poczucie krzywdy
Nienawiść do rodzica
Upokorzenie
Złość
Naruszenie godności osobistej.




Opracowanie: Urszula Czykwin,
Terapeuta Pedagogiczny
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KĄCIK LOGOPEDY
Domowe wychowanie językowe czyli jak pomóc dziecku w rozwijaniu mowy.
Mowa jest sprawnością, którą należy rozwijać i doskonalić. Prawidłowe kierowanie
rozwojem mowy dziecka ma ogromne znaczenie dla językowego funkcjonowania
dziecka, którego poziom wyznacza możliwości edukacyjne, zawodowe i relacje z
innymi ludźmi.
Dbałość o właściwy rozwój językowy (a nie tylko o poprawę wymowy) – to
główny cel domowego wychowania językowego. Rodzice pamiętajcie, że sami
jesteście najlepszymi terapeutami swoich dzieci !!!
Poniżej zaprezentuję Państwu propozycje doskonalenia sprawności językowej i
komunikacyjnej Waszego dziecka:
 zabawy tematyczne ukierunkowane na dialog i rozumienie treści słyszanych
wypowiedzi – zamawiacie materiały budowlane, które dostawca dowozi
ciężarówką: Czy są u pana długie, wąskie klocki w kolorze zielonym? Proszę mi
przywieźć dużo takich klocków.
 zabawy tematyczne dostarczające wzorce wypowiedzi i zachowań społecznych
adekwatne do określonych sytuacji – odgrywacie role w zabawach w sklep,
weterynarza, pocztę, stację benzynową, lotnisko, warsztat samochodowy,
projektowanie wnętrz itp.
 zabawy parateatralne inspirujące do porozumiewania się i kodujące informacje z
zakresu wiedzy ogólnej – aranżujecie sytuację Leśne przygotowania do zimy i
animujecie dialogi między zwierzętami-kukiełkami: Dlaczego niedźwiedziu
brunatny objadasz się tak bardzo przed zimą? Muszę zgromadzić zapas tłuszczu
pod skórą, by przespać zimę w swoim legowisku.
 odgrywanie scenek teatralnych z podziałem na role z uwzględnieniem osoby
narratora na podstawie znanych bajek np. Czerwony Kapturek, Wilk i koźlątka,
Trzy świnki;
 relacjonowanie, opowiadanie, wspominanie z zastosowaniem słowa-łącznika
potem „napędzającego” budowanie wypowiedzi zdanie po zdaniu: Byłem w szkole
- potem - Poszedłem na spacer - potem - Spotkałem kolegę ...; wspominacie
spotkanie rodzinne ubabci Zosi, relacjonujecie zdarzenie na ulicy, opowiadacie
historyjki obrazkowe;
 słowne formułowanie kilkuetapowych planów działania zorientowane na
świadomą kontrolę wykonywanych czynności i zwiększających zakres
samodzielności – tworzycie plan dnia, plan organizacji przyjęcia urodzinowego,
plan zakupów, plan przygotowania pizzy, plan ubierania się na dwór: Najpierw ...,
a potem ....
 głośne rozwiązywanie problemów stymulujące myślenie i komunikację
międzyludzką– meblujecie model pokoju drewnianymi klockami imitującymi
meble, głośno rozważając pojawiające się problemy i możliwe rozwiązania: Biurko
nie mieści się pod oknem. Przestawiamy biurko czy kupujemy węższy tapczan?
 sterowanie za pomocą poleceń słownych ukierunkowane na precyzyjność
wypowiedzi i rozwój orientacji i wyobraźni czasowo-przestrzennej – rysujecie na
bieżąco, na oczach dziecka plan lasu (norka lisa, dziupla sowy, gawra
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niedźwiedzia); w lesie ślepy borsuk szuka zająca, który pozostawił za sobą strzałki
narysowane na ziemi, pomaga mu wiewiórka: Idź prosto do norki lisa, za nią skręć
w lewo …
zgadywanie przez definiowanie rozwijające myślenie logiczne, rozumienie
wypowiedzi i koncentrację – kompletujecie sprzęt biwakowy nie za pomocą listy,
ale zagadek: Przynieś mi rzecz, dzięki której w nocy trafimy do namiotu i która
zastąpi nam żarówkę.
„łamanie reguł gry” – dobrze przyswajacie zasady i reguły gry, następnie
ustanawiacie nowe reguły na drodze własnych interpretacji, negocjacji i
argumentowania;
tworzenie bajek typu prawda/fałsz mobilizujących do uważnego słuchania –
wymyślacie bajkę i wyszukujecie w jej treści elementów nieprawdziwych:
Wczesnym rankiem, gdy słońce już zaszło za horyzont …
dubbingowanie - wyłączacie fonię w oglądanej kreskówce i podkładacie swój
własny głos, wymyślając własne dialogi odpowiednie do tego, co widzicie na
ekranie;
rozwijanie umiejętności opisu własnych odczuć – wybieracie ulubiony przedmiot i
opisujecie, co by było, gdyby zostać tym przedmiotem: Jesteś kubkiem. Jak się
czujesz? Uwielbiam, gdy ktoś mnie używa. Lubię sok truskawkowy. Podoba mi się
mój niebieski kolor. Wydaję ładne dźwięki, gdy uderza się we mnie różnej
wielkości łyżeczkami …
rozwijanie umiejętności wyjaśniania i uzasadniania z zastosowanie pytań
Dlaczego? I Po co? i dwóch schematów zdaniowych z użyciem spójnika bo i żeby
– różnicujecie przyczynę zjawiska (Dlaczego pada deszcz? Bo kropelki chmury
łączą się w duże krople i spadają na Ziemię) od celu tego procesu w przyrodzie (Po
co pada deszcz? Żeby zapewnić ciągłość obiegu wody w przyrodzie);
rozwijanie gotowości do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi typu Co będzie,
jeżeli...? Co mogłoby się stać, gdyby...? – przewidujecie konsekwencje różnych
działań i rozważacie słownie kilka możliwości jednocześnie;
rozwijanie twórczej wyobraźni i fantazjowania Co mogło zdarzyć się potem? –
wymyślacie nowe zakończenia do bajek, opowiadań, filmów albo tworzycie
własne;
zabawy z komputerem nastawione na komunikację słowną – podejmujecie próbę
wyjaśnienia obsługi komputera czy programów, objaśniacie zasady gier
komputerowych, uczycie korzystania z poczty elektronicznej itp.
wspólne oglądanie bajek, programów przyrodniczych, programów edukacyjnych,
które zaspokajają ciekawość poznawczą dziecka, mogą inspirować do ciekawych
dyskusji oraz do wyszukiwania i pogłębiania wiadomości w dostępnych źródłach
informacji tj. internet, encyklopedia, słownik wyrazów obcych;
rysowanie prostych, symbolicznych obrazków do treści opowiadania, słuchanej
bajki dźwiękowej, ułatwiających zrozumienie tekstu i dostrzeganie związków
przyczynowoskutkowych między zdarzeniami; tworzenie z pojedynczych
obrazków całych książek wspomagających odtwarzanie z pamięci i kontrolujących
plan wypowiedzi;
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malowanie abstrakcyjnych obrazków i nadawanie im treści: To może być burza
piaskowa, która rozpętała się niespodziewanie... (a na kartce namalowana plama
barwna);
 uczenie wierszyków i piosenek z jednoczesnym kreowaniem ruchu dla
poszczególnych fraz jako doskonalenie pamięci słuchowej, koncentracji i
wyobraźni;
 CZYTANIE, CZYTANIE, CZYTANIE ... dzieciom, sobie, sobie nawzajem –
czytajcie dużo, codziennie, nawet tym dzieciom, które czytają samodzielnie;
wyrobienie w dziecku nawyku słuchania i czytania pozwoli im nie ulegać
uzależnieniu od telewizji i komputera.
Stopniowe opanowywanie umiejętności językowych i komunikacyjnych będzie
możliwe jeśli:
 nie będziecie tłumić w dziecku jego naturalnej skłonności do mówienia przez brak
zrozumienia i czasu na wysłuchanie, przez obojętność czy zmęczenie - będziecie z
dzieckiem rozmawiać, a nie odpytywać; sami będziecie opowiadać o sobie
 będziecie podejmować działania ukierunkowane na doskonalenie mowy w sposób
spontaniczny, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję i zajęcia domowe włączycie się do zabaw, będąc w niej partnerem, a nie kierownikiem
 będziecie zauważać nawet malutki sukces dziecka, chwaląc je i tym samym
mobilizując.
Jak czytanie bajek rozwija rozumienie fabuły przez dzieci
Czytanie dzieciom na głos (nawet tym czytającym samodzielnie) jest jednym ze
sposobów wspomagania i doskonalenia rozwoju zdolności językowych i
komunikacyjnych Waszego dziecka oraz rozwijania różnych strategii myślenia. Jak się
„bawić” bajką, aby rozwijać u dzieci rozumienie zawartych w niej treści? na to pytanie
odpowiem Państwu, proponując konkretne ćwiczenia i zabawy w oparciu o znaną
bajkę pt. „Trzy małe świnki”.
ODGRYWANIE I ZMIENIANIE FABUŁY BAJEK
 zachęćcie dzieci do odegrania bajki, tak aby stworzyły one własne dialogi w
oparciu o teksty zapamiętane z książeczki
 odtwórzcie bajkę o trzech świnkach, wymyślając nowe zakończenie
 zmieńcie całkowicie bajkę - niech wilk stanie się przyjacielem świnek
przychodzącym do nich z wizytą; zastanówcie się wspólnie, czy ta zmiana uczyniła
bajkę ciekawszą, czy może wręcz przeciwnie?
WYKORZYSTYWANIE PYTAŃ W CELU LEPSZEGO ZROZUMIENIA TEKSTU
 dowiedzcie się, jaką wiedzę Wasze dziecko zakodowało, czyli ile informacji
dokładnie zapamiętało; zapytajcie: Gdzie mieszkały świnki? Z czego zbudowane
były domki świnek? U której świnki wilk pojawił się najpierw?
 dopytajcie, czy dziecko zrozumiało informacje zawarte w bajce: Ile świnek straciło
swoje domy przez wilka? Jak świnki zareagowały na zniszczenie ich domków?
Co zrobiły? Czy trzecia świnka straciła swój dom?
 porozmawiajcie o tym, co dzieci wiedzą o świnkach i wilku, czyli jak
wykorzystują informacje: Wilk chciał zdmuchnąć domy świnek. Czy mógłby się
dostać do środka w inny sposób? Czy byliście kiedyś tak wystraszeni, jak dwie
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pierwsze świnki? Które zachowania świnek mogą występować też u ludzi i w
jakich sytuacjach?
 Przyjrzyjcie się kilku ciekawym wydarzeniom z bajki, czyli dokonajcie analizy
informacji: Które wydarzenia byłyby możliwe w prawdziwym świecie, a które nie?
Jakie wydarzenie powtarza się w bajce kilkakrotnie? Odgrywanie bajek to bardzo
dobry sposób na to, aby dzieci mogły połączyć słowa z czynnościami
(zapamiętujemy aż 90% z tego, co zarówno mówimy, jak i robimy).
Odgrywanie i zmienianie bajek angażuje emocje, dzięki czemu lepiej
funkcjonuje pamięć dzieci, rozwija ich wyobraźnię oraz zdolności rozwiązywania
problemów.
 zastanówcie się, jak zmiana jednego elementu mogłaby wpłynąć na całą historię,
czyli dokonajcie syntezy informacji (połączcie informacje w nowy sposób): Co by
się stało, gdyby wilk był przyjacielem trzech świnek? Co by się stało, gdyby
trzecia świnka poradziła swoim przyjaciołom, aby także zbudowali domy z cegły?
 dowiedzcie się, co dzieci sądzą o bajce, czyli dokonajcie oceny: Gdybyście mogli
zostać którymś z bohaterów bajki, to kogo byście wybrali? Czy uważacie, że
trzecia świnka powinna wcześniej ostrzec swoich przyjaciół, że ich domki są zbyt
słabe?
SKŁANIANIE DO WYSIŁKU UMYSŁOWEGO I ROZWIJANIA MYŚLENIA
 wyciągnijcie wnioski na temat kwestii, o których nie powiedziano wprost, czyli
dokonajcie wnioskowania, np. zapytajcie dzieci, czy potrafią określić uczucia
bohaterów na podstawie ich wyglądu na obrazkach, albo zachęćcie do
przewidywania z obrazków, co się wydarzy za chwilę
 uczcie dostrzegać schematy, czyli dokonajcie porządkowania, np. zastanówcie się
według jakiego schematu zbudowana jest fabuła bajki, albo ponumerujcie kolejno
wydarzenia i zastanówcie się, czy mogłyby nastąpić w innej kolejności
 zaopiniujcie, np. osądźcie, czy dwie pierwsze świnki słusznie postąpiły
poświęcając swój czas na zabawę, albo zastanówcie się, w jaki inny sposób można
by uniknąć problemów dwóch pierwszych świnek, albo pomyślcie, dlaczego
trzecia świnka pomogła przyjaciołom
 dokonajcie porównywania, np. porównajcie z dziećmi postać wilka z bajki o
„Trzech małych świnkach” i z bajki o „Czerwonym Kapturku”
 wskażcie na związki przyczynowo-skutkowe, np. wyróżnijcie główne zdarzenia w
bajce i zastanówcie się jakie elementy łączą ze sobą poszczególne zdarzenia oraz w
jaki sposób zdarzenia wynikają kolejno z siebie
 potrenujcie przewidywanie, np. przeczytajcie bajkę do jakiegoś fragmentu i
porozmawiajcie o tym, co się może wydarzyć dalej, albo zmieńcie zachowanie
pierwszej świnki w sprawie budowania domu i próbujcie przewidzieć, jak ta
zmiana mogłaby wpłynąć na całą historię.
Opracowanie: Anna Sosnowska, logopeda
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…
Rysuj po śladzie.
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Doprowadź owady do kwiatów.
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Pokoloruj obrazek.
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Znajdź wszystkie zwierzęta które ukryły się wśród traw. Pokoloruj je.
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Pokoloruj pola według wskazówek, a zobaczysz kto mieszka w pasiece.

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

tel. 085-661-38-55

28

Echo Przedszkola

