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Urodziny Misiaków

Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla:

Czarka, Antka, Zosi i Krystiana!!!

                                Wszystkiego najlepszego 



                          MAMO, TATO, CO WY  

NA TO ?
JAK BYĆ KONSEKWENTNYM WOBEC DZIECKA
Rady dla rodziców:
• Surowość czy liberalizm nie mają takiego znaczenia, jak stałe przestrzeganie zasad i 
konsekwencji. 
• Zawsze postępuj zgodnie z zasadami. 
• Daj jedno ostrzeżenie, a potem dopiero zastosuj odpowiednią karę. 
• Konsekwentne zasady dostarczają dzieciom struktury, która zaspokaja  potrzebę 
bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli. 
• Konsekwentnie dbaj o poranne i wieczorne czynności rutynowe. 
• Stosuj krótkie i łatwe do zastosowania kary. 
• Nie wprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś zły. 
• Rodzice powinni prezentować zjednoczony front.
• Nie próbuj stosować dyscypliny, kiedy jesteś zły. 
• Stosuj dyscyplinę w odpowiednim czasie. 
• Wprowadzaj odpowiednie konsekwencje. 
• Dawanie dzieciom wyboru zwiększa ich poczucie kompetencji i kontroli. 
• Stosuj dyscyplinę, by uczyć. 
• Celem stosowania dyscypliny nie jest udowodnienie, kto ma rację, a kto jej nie ma. Takie 
podejście sprzyja bowiem konfliktom i budzi w dziecku poczucie wstydu. 
• Celem dyscypliny jest zmiana zachowania, które stwarza problemy.

Metody skutecznego wychowania: 
• Ufaj swojej intuicji. 
• Nie rezygnuj z własnych potrzeb na rzecz dziecka. 
• Znaj swoje dziecko. Słuchaj słów, wnioski wyciągaj z zachowania. 
• Dbaj o rozwój pozytywnych wartości u dziecka. 
• Podkreślaj znaczenie dobrych chęci, wysiłku i gotowości do ryzyka. 
• Bądź rodzicem, a nie przyjacielem. 
• Wyznaczaj granice - „nie" jest pełnym i skończonym zdaniem. 
• Utrzymuj dyscyplinę, ale nie karz. 
• Rozmawiaj, nie komunikuj. 
• Zawsze zajmuj zdecydowane stanowisko w konkretnych sprawach. 

Literatura:
T. Gordon „Wychowanie bez porażek” PAX Warszawa 91r.



      Tego się uczymy    

Pingwinek

1. Ja jestem mały pingwin
Pokażę teraz Wam

Jak chodzę tip-topami
Bo nóżki krótkie mam

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top

2. Ja jestem mały pingwin
Saneczek nie mam, nie

Bo ja na swoim brzuszku
Uwielbiam ślizgać się

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top

3. Ja jestem mały pingwin
I rybki lubię jeść

Wciąż pływam w zimnej wodzie
Nurkuję śmiało też

Ref: Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top
Tip-top, Tip-top, Tip-top

Tip-top, Tip-top, Tip-top / x2



                         Szanowni Czytelnicy!

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,
  ciepłych uścisków, samych radości,
   spełnienia marzeń, dużo słodyczy 

                w Dniu Walentego        
               Misiaki życzą!        

                                           

                14 lutego

     

                                          

Walentynkowa  kolorowanka

                 



 



ĆWICZENIA  Z  MYŚLENIA 
Dorysuj brakujące elementy tak, aby powstały dwa identyczne obrazki.

Pokoloruj maski karnawałowe.

                                  

Ewa Staszak
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