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I. To warto wiedzieć
Konsekwencja - moje drugie imię.
„Nie ma dzieci- są ludzie…” Janusz Korczak
Będąc rodzicami, odpowiadamy za wychowanie naszych pociech, będąc nauczycielami
wspomagamy rodziców w wychowaniu.
Pragniemy, aby wyrosły na ludzi odpowiedzialnych, silnych, dobrych i uczciwych. Ale czy
sami jesteśmy uczciwi i dobrzy wobec naszych dzieci? Dobre wychowanie powinno zawsze
dążyć do prawidłowego rozwoju osobowości i charakteru dziecka. Wszelkie działania
rodziców i opiekunów dziecka powinny być przemyślane, ale co najważniejsze –powinny być
oparte o stałość i konsekwencję.
Nie wystarczy jednak być konsekwentnym wobec dziecka i jego złych zachowań. Przede
wszystkim należy zacząć od siebie, rodzic powinien zadać sobie pytanie, „Czy jestem
konsekwentny wobec siebie? Czy dotrzymuję danych sobie obietnic?” Pracując nad swoim
charakterem i konsekwencją wobec siebie łatwiej nam będzie rozumieć potrzebę stałości i
bycia konsekwentnym wobec zachowań dziecka będącego pod naszym bezpośrednim
wpływem wychowawczym.
Janusz Korczak powiedział, że „nie ma dzieci- są tylko ludzie”. Ten cytat uświadamia nam,
że dziecko ma takie same prawa i obowiązki w pewnych kwestiach, jak dorośli. Uważam, że
ponoszenie konsekwencji za swoje działania jest jedną z tych kwestii. Dziecko jest istotą,
która nie ma takiej wiedzy o świecie, jak dorosły opiekun. Łatwo ulega chwilowym
zachciankom, bywa impulsywne, kieruje się często emocjami. Naszym zadaniem jest
postawienie jasnych oraz stałych granic i wymagań, aby kształtować charakter naszej
pociechy. Dziecko powinno wiedzieć, jakie będą naturalne następstwa jego poczynań: jeśli
zepsuje zabawkę- nie będzie jej miało.
Żyjąc w ciągłym pędzie, w ciągłym stresie i napięciu często jesteśmy nerwowi, zmęczeni i
niecierpliwi. Wystarczy wtedy mały zapalnik, aby nasze napięcie przeszło na inny tor i odbiło
się na dziecku, które w zasadzie nie jest źródłem frustracji. Takie zachowanie
dorosłej, mądrej i odpowiedzialnej osoby jest niedopuszczalne. Dorosły człowiek zdaje
sobie sprawę ze swoich emocji, dziecko niestety nie. Działając pod wpływem emocji czasami
możemy ulec pokusie przekroczenia granic w stosunku do stosowania kar wobec dziecka i
jego niepożądanych zachowań. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest być spokojnym, cierpliwym
i opanowanym po całym dniu pracy, gdy jeszcze w domu czeka na nas wiele obowiązków, a
głowę mamy pełną zmartwień i problemów. Jednak pozwalając sobie na emocjonalne
wybuchy narażamy siebie na brak autorytetu u dzieci, a także narażamy nasze dzieci na lęk,
strach przed naszymi nieprzewidzianymi reakcjami, czy zachowaniami i na życie w ciągłej
niepewności.

Konsekwencja w działaniach wychowawczych powinna być poparta przemyślanymi
działaniami. Jeśli będziemy konsekwentni w nagradzaniu i karaniu- dziecko ma szansę
wypracować prawidłową samoocenę, pozytywne postawy społeczne, samo będzie w
przyszłości słowne i uczciwe. Ale czym jest konsekwencja w nagradzaniu i karaniu?
Otóż jeśli za to samo przewinienie rodzic jednego dnia surowo ukaże swoją pociechę, mimo,
że dzień wcześniej serdecznie śmiał się z tego samego zachowania- dziecko wpadnie w
pułapkę niepewności. Nie będzie wiedziało, jakiej reakcji rodzica może się spodziewać, czy
zostanie nagrodzone wybuchem radości, czy może wybuchem gniewu. Taka niepewność
wzbudza w dziecku brak poczucia stałości, brak poczucia bezpieczeństwa i równowagi.
Dlatego ważne jest, aby rodzic sam zastanowił się, co jest dla niego niedopuszczalne i
zasługuje na karę, a jakie zachowania będą do zaakceptowania.
Niezwykle istotna jest nagroda, bo jeśli będziemy stosowali wyłącznie kary wobec dzieckamożemy narazić naszą pociechę na niską samoocenę oraz brak wiary we własne możliwości.
Najistotniejsza jest stałość w uczuciach. Musimy pamiętać, że nie karzemy dziecka, ale jego
złe, niepożądane zachowanie. Jak to robić? Wyjaśnianie dziecku przyczyny otrzymania kary
i poniesienia konsekwencji złego zachowania zaczynajmy od słów pozytywnie określających
osobę dziecka: „Kocham cię, ale nie podoba mi się, że…”, „Jesteś wspaniałym dzieckiem, ale
nie lubię, kiedy robisz…”. Dziecko otrzymując karę powinno wiedzieć, że jest kochane i
akceptowane, a wyłącznie jego działania są nie do przyjęcia przez konsekwentnego rodzica,
który jeśli raz powiedział „NIE”, to drugi raz również powie „NIE”.
Jako filary kształtowania osobowości naszych dzieci, musimy być stali, konsekwentni i
nieugięci w wytyczaniu mądrych granic nie tylko dzieciom, ale i sobie. Dzieci obserwują
nasze zachowania i na ich podstawie również uczą się postępowania. Jeśli rodzic łamie
przepisy drogowe, to czy dziecko nie będzie tego robić? Jeśli nagradzamy dziecko –a
zachęcam, aby robić to jak najczęściej wzmacniając pozytywne zachowania, to również
wyjaśniajmy za co jest nagradzane, które zachowanie jest akceptowane i doceniane. Jednak
pamiętajmy, aby posługiwać się konkretami. Dla dziecka hasło „Byłeś grzeczny” nie wiele
mówi. Natomiast stwierdzenia „Nie rozmawiałeś głośno w kościele podczas mszy, nie
kręciłeś się i to mi się podoba”, „podzieliłeś się zabawką z młodszym bratem i to jest dobre”
itp. są stwierdzeniami konkretnymi, jasnym i pokazującym dziecku, co jest dobre, a co złe.
Stosując mądre konsekwencje w nagradzaniu i karaniu mamy szansę wychować mądrego,
odpowiedzialnego, wrażliwego i dobrego człowieka, który być może w przyszłości będzie
filarem dla swoich rodziców w jesieni ich życia.
Na podstawie artykułu mgr A. Komar –opracowała Mariola Makaruk

II. Klub ciekawej książki
"Jak kochać dziecko", to jeden z
najważniejszych esejów pedagogicznych wielkiego
innowatora - wychowawcy, jakim bez wątpienia
był Janusz Korczak (Henryk Goldszmit). Znany
szerszej publiczności jako lekarz, pedagog, wielki
przyjaciel dzieci, pisarz, społecznik. Dyrektor
Domu Sierot dla dzieci żydowskich, współtwórca
Naszego Domu dla dzieci polskich, w których to
placówkach realizowano jego autorski program
wychowawczy.
Członek wielu
towarzystw
społecznych i oświatowych, wykładowca w
seminariach i wyższych uczelniach, prelegent i
biegły sądowy w sprawach dzieci. Autor ponad 20
książek (m.in. „Prawidła życia”, „Prawo dziecka do szacunku”, „Król Maciuś Pierwszy”,
„Kajtuś Czarodziej”) i ponad 1400 tekstów publicystycznych opublikowanych w około 100
pismach.
Książka „Jak kochać dziecko” powstała w czasie I wojny światowej i dotyczy
najprostszych i najbardziej uniwersalnych wymiarów ludzkiego życia. Korczak pisze tu o
rodzeniu, pielęgnowaniu, wychowaniu dzieci oraz o mądrej i odpowiedzialnej miłości do
nich. Uczy takiego patrzenia na małego człowieka, by dostrzec i zrozumieć jego potrzeby.
Karmienie piersią, problemy z ząbkowaniem, choroby dziecięce, rozwój fizyczny dziecka – to
tylko niektóre problemy, którymi się zajmuje. Książka wyjątkowa, napisana prostym,
obrazowym językiem, z mnóstwem odniesień do praktyki lekarskiej autora. Obowiązkowa
lektura dla młodych mam, ojców, opiekunów i dla wszystkich, którym dobro dziecka nie jest
obojętne. Jej treść jest ponadczasowa i w dalszym ciągu aktualna, pełna mądrości, ciepła,
zadumy.
Autor w tej książce ukazuje swoje przywiązanie do dzieci, pełne wiary i miłości.
Uczy nas, jak rozumieć dziecko. Ale także jak uczyć się od dziecka.
Drogi rodzicu zastanów się co możesz zrobić, by życie twojego dziecka było
pełniejsze i bardziej radosne. Jedno jest pewne z dzieci, które mają dobre dzieciństwo,
wyrosną twórczy i szczęśliwi ludzie”.
Gorąco polecam Edyta Pawlukiewicz

III. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych
STYCZEŃ
•
•
•
•
•

•
•
•

Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”, „Paka dla psiaka”
Podsumowanie akcji charytatywnej „Góra grosza” – grupa II
Dzień Babci i Dziadka – grupa I, II, III, IV, V.
Spotkanie z pracownikiem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom
Bugu” –gr. V
W ramach realizacji projektu „Święta Bożego Narodzenia”- spotkanie z panią
Magdaleną Zychowską pracownikiem Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu
–gr. II
zajęcia sportowe ze studentami AWF w Białej Podlaskiej –gr. II, III i IV
udział w międzygrupowym konkursie plastycznym „Anioły i aniołki
bożonarodzeniowe”- laureatka I miejsca Liliana N.
zajęcia biblioteczne –gr. III, IV i V

LUTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bal karnawałowy –wszystkie grupy wiekowe
Zwiedzanie kuchni, poznawanie urządzeń elektrycznych – gr.IV
wycieczka do sklepu RTV- EURO- AGD poznawanie urządzeń elektronicznych –gr.
IV i V
wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego
internetu– zajęcia w pracowni informatycznej –gr. IV i V
w ramach realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” obchodziliśmy
Dzień Bezpiecznego Internetu –gr. II, IV i V
zajęcia edukacyjne pod hasłem „Bezpieczni w sieci” w Bibliotece Pedagogicznej –gr.
V
„ Życie drzew”- prezentacja multimedialana –wszystkie grupy wiekowe
Świętowanie Międzynarodowego Dnia Kota –gr. IV
Zajęcia biblioteczne Filia nr 3 Biblioteki MBP –gr. IV
Spotkanie walentynkowe w Filii nr 3 MBP w Białej Podlaskiej –gr. II
Czytanie bajki przez rodzica w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” –gr. I
Wycieczka do sklepu zoologicznego –gr. IV
Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez mamę Basi –p. Zieniuk
W ramach realizacji projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” wizyta pani
Dominiki mamy Piotrusia, która przeczytała opowiadanie o Psim Patrolu –gr. II
Udział w akcji charytatywnej „Paka dla Psiaka” dla podopiecznych schroniska Azyl z
Białej Podlaskiej, podsumowanie akcji –wszystkie grupy wiekowe

MARZEC
•
•
•
•
•
•

„Wiosna tuż, tuż” – założenie zielonego kącika przyrody w salach –gr. II i IV
wycieczka do sklepu zoologicznego –gr. II
wizyta w Filii nr 3 MBP w Białej Podlaskiej, w trakcie której pogłębialiśmy swoją
wiedze na temat domowych ulubieńców (psów i kotów) –gr. II
wycieczka do sklepu warzywnego -gr. II
uroczyste świętowanie Dnia Kobiet –gr. IV i V
Zajęcia otwarte dla rodziców –gr. I

IV. Coś dla przedszkolaka

V. Mamo, Tato zrób to ze mną!
Kurczaki z rolki po papierze toaletowym
Święta Wielkanocne coraz bliżej. Dziś zapraszamy Was do zrobienia kurczaka
wielkanocnego. Można go zrobić i to na kilka sposobów. Zapraszamy, udanej zabawy!!!

VI.

Czytamy z Mamą i Tatą

VII .Tradycje wielkanocne w Polsce
Wielkanoc to święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które spędzamy w
gronie rodzinnym uczestnicząc w nabożeństwach oraz skrupulatnie przygotowując wiele
wyśmienitych potraw wielkanocnych. Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. W Polsce
bardzo pielęgnuje się obyczaje i tradycje wielkanocne, których jest bardzo wiele. Wiele z
tradycji wielkanocnych już zanika, jednak wiele z nich preferuje się nadal w polskich
domach.

Niedziela Palmowa
Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z wierzby, która zgodnie z tradycją jest
symbolem nieśmiertelności duszy. Obecnie wielkanocne palemki ozdabiane są suszonymi
kwiatami, ziołami czy piórkami różnych kolorów. Święcenie palmy wielkanocnej to piękna
tradycja według której palmy chronią domowników przed nieszczęściem.

Wielkanocny koszyczek
Według tradycji Wielka Sobota to okres radosnego oczekiwania i tego dnia należy poświęcić
koszyczek z jedzeniem. W takim wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąć baranka –
symbolu Zmartwychwstania, wędlin – symbolu kończącego się postu, jajka – symbolu
narodzenia, czy masła – symbolu dobrobytu. Do wielkanocnego koszyczka wkłada się także
sól i pieprz, chleb oraz ozdoby takie jak kolorowe pisanki i kurczaczki.

Potrawy na Wielkanoc
Kolejną tradycją wielkanocną są oczywiście tradycyjne potrawy na Wielkanoc. Według
tradycji wielkanocnej na stole podczas świąt muszą pojawić się wszystkie te potrawy,
których nam brakowało podczas trwania Wielkiego Postu. Świętując okres Wielkanocy na
stołach nie może zabraknąć żurku wielkanocnego z białą kiełbasą i kawałkami jajka. Jajka są
symbolem nowego życia i tradycja głosi, że im więcej potraw z jajek na wielkanocnym stole
tym większa będzie pomyślność domowników. Do tradycji wielkanocnej należy także
pieczenie babek wielkanocnych oraz mazurków.

Śniadanie
Tradycją wielkanocną jest świąteczne śniadanie w Wielką Niedzielę, gdzie dzielimy się
uroczyście jajkiem z domownikami, po czym zasiadamy do śniadania i cieszymy się suto
zastawionym stołem.

Pisanki
Malowanie pisanek to chyba najpopularniejsza tradycja wielkanocna, gdzie ozdabiamy i
kolorujemy skorupki jajek. Tworzyć pisanki można na wiele sposobów, najprostszym z nich
jest zanurzanie jajek w wodzie w której został zanurzony barwnik. Pisanki można także
oklejać, malować lakierem do paznokci bądź wyskrobywać koronkowe wzory ostrym
narzędziem na skorupce.

Śmigus Dyngus
Śmigus Dyngus to także bardzo znana tradycja wielkanocna obchodzona w tzw. lany
poniedziałek. To zabawa polegająca na oblewaniu wodą wszystkich i wszędzie przez cały
dzień. Według tradycji wszystkie panny oblane w Śmigus Dyngus miały większe szanse na
zamążpójście.

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci !
W imieniu całej społeczności przedszkolnej życzymy Wam
spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych miłością,
nadzieją i wiarą w sens życia. Niech ten wspólnie spędzany czas
zbliży Was do siebie i pozwoli dostrzec drobne rzeczy,
dla których warto żyć i kochać.
Dyrekcja i pracownicy przedszkola

Zespół w składzie :
Mariola Makaruk
Edyta Pawlukiewicz

