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PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA cz.II

Kontynuując temat z poprzedniego numeru gazetki o prawach przysługujących dzieciom i
ich realizacji w naszym przedszkolu należy wspomnieć o kolejnych istotnych prawach.
Jednym z nich jest prawo do samodzielnego odkrywania i poznawania otoczenia. Dziecko
czerpie radość i satysfakcję z czynności samodzielnie wykonanych, dlatego zachęcamy do
samodzielnych prób w zakresie samoobsługi, wykonania powierzonych zadań. W trakcie
różnorodnych działań, eksperymentowania, bezpośredniej obserwacji przyrody dziecko
odczuwa radość z samodzielnie odkrytej tajemnicy. Dlatego angażujemy dzieci w działania,
w trakcie, których samodzielnie odkrywają i poznają. Stwarzamy wychowankom okazję do
samodzielnego podejmowania przez nich decyzji i możliwości wyboru. Dziecko wyraża
pragnienie dotyczące uczestniczenia w zajęciu, w zabawie oraz wie, że ma prawo do
odmowy udziału w proponowanej formie działalności. Dajemy dzieciom wolność nie
uczestniczenia w działaniach. W każdej sali utworzony jest kącik relaksu - miejsce, w którym
dziecko może w każdej chwili odpocząć, zająć się tym, na co ma w danej chwili ochotę.
W trakcie proponowanych zajęć tworzymy okazję do wyrażania swoich myśli i uczuć na
określony temat. Doceniamy potrzebę dzielenia się swoimi przeżyciami, wyrażenia
własnego zdania na forum grupy. Jednocześnie kształtujemy postawę wyrozumiałości dla
odmiennego zdania od własnego, zaakceptowania inności i powstrzymania się od
wyśmiewania i krytykowania myśli innych osób.
Dzieci maja prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu. Dlatego
staramy się poznać każde dziecko w wyniku własnej obserwacji oraz poprzez rozmowy z
rodzicami. Dostosowujemy metody pracy do indywidualnych możliwości dzieci, zasobu
wiedzy oraz staramy się dobierać tematykę zajęć zgodną z zainteresowaniami dzieci. Każdy
wysiłek dziecka włożony w pracę jest przez nas doceniany, bez względu na końcowe efekty
pracy.

3

PRAWA DZIECKA
W niemal każdej grupie rówieśniczej dochodzi do kłótni między dziećmi, nawet w
drobnych z naszego punktu widzenia sprawach. Nie pomniejszamy wagi problemów
dziecięcych, bowiem uczymy w ten sposób akceptacji uczuć i pragnień własnych i innych
osób. W przypadku konfliktu między dziećmi staramy się zająć obiema stronami konfliktu,
gdyż każde dziecko oczekuje naszego wsparcia. Nie oceniamy dziecka, lecz staramy się
odnieść do konkretnego zachowania. Umożliwiamy dzieciom przeżycie uczuć, samodzielne rozwiązanie konfliktu i pogodzenie się. Jednocześnie dziecko uczy się dokonywania oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach występujących
w codziennym życiu. Zdaje sobie sprawę, że każdy sam ponosi konsekwencje własnych
zachowań.
Dzieci najczęściej poznają swoje prawa dzięki doświadczaniu ich w życiu codziennym, ale
również poprzez proponowane przez nas formy aktywności. Z tego powodu pracę
wychowawczo – dydaktyczną opieramy na metodach twórczych, aktywizujących, budując
wśród dzieci świadomość o istnieniu praw dziecka oraz poznanie niektórych spośród wielu
praw. Wspólnie z dziećmi ustalamy zasady i reguły postępowania, zachowania się w grupie
oraz konsekwencje ich nie przestrzegania. W przypadku nie stosowania przez dziecko
ustalonych zasad ma ono świadomość swojego niewłaściwego zachowania i jego konsekwencji np. odebrania na określony czas pewnych przywilejów.
Organizujemy dzieciom pracę w parach i w grupach, w ten sposób uczymy zasad zgodnej
współpracy, poszanowania odmiennego zdania i samodzielnego rozwiązywania
problemów. Pełnimy wówczas rolę obserwatorów i doradców.
Angażujemy dzieci w odgrywanie ról w inscenizacjach literatury dziecięcej, scenkach
dramowych, zachęcamy do zabawy w teatr. Stwarzamy wówczas okazję do
nieskrępowanego wyrażania swoich uczuć i przeżyć, wyrabiamy odwagę i śmiałość.
Jednocześnie uczymy tolerancji i akceptacji dla odmienności w wyrażaniu uczuć i myśli
przez rówieśników.
Wprowadzenie dziecka w świat jego praw odbywa się również poprzez wykorzystanie
znanej literatury dziecięcej, która bawiąc jednocześnie uczy. Dziecko nie tylko poznaje
dzięki słuchaniu literatury podstawowe wartości takie jak miłość, dobro, sprawiedliwość,
tolerancja, ale nabywa także umiejętność oceny postępowania bohaterów. Umiejętność ta
przekłada się na stosunki z rówieśnikami, ocenę postępowania własnego i kolegów w
konkretnych sytuacjach występujących w codziennym życiu. Uświadamiamy także
dzieciom, że każdy ma prawo do wypowiadania własnych sądów, spostrzeżeń i poglądów
np. w trakcie omawiania treści opowiadania, oceniania postaw bohaterów.
Realizacja wszystkich praw dziecka ma zapewnić mu minimum komfortu psychicznego
niezbędnego do prawidłowego rozwoju. Jednak prawa powinny łączyć się z obowiązkami
i wzrastającym poczuciem odpowiedzialności. Respektowanie praw dziecka powinno
wiązać się z racjonalnymi wobec niego wymaganiami, zgodnymi z jego możliwościami.

autor: Aneta Bartniczak
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AKCJE CHARYTATYWNE
BEZINTERESOWNA POMOC
JEST WARTOSCIĄ NAJWIĘKSZĄ

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Poprzez przyłączenie się do akcji charytatywnych rozwijamy u przedszkolaków
wrażliwość na los słabszych, chorych, odpowiedzialność i chęć niesienia pomocy
potrzebującym. Postawa dorosłych, ich zaangażowanie jest wzorem dla dzieci
godnym naśladowania. Uczy właściwego postępowania i zachowania wobec ludzi i
zwierząt.
Prosimy o dalsze zaangażowanie.
Szczególne podziękowania dla Pani Katarzyny Buchta za pomoc w przewiezieniu
zebranych w naszym przedszkolu nakrętek.

Tradycyjnie w naszym przedszkolu zapraszamy dzieci, rodziców oraz cały personel do
udziału w akcjach charytatywnych: „Nakrętka”, „Góra Grosza”, „Pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę”.
Przekazaliśmy okazałą ilość darów: karmę, koce oraz naczynia dla bezdomnych
zwierząt z Fundacji „SOS bokserom”.
Udział w akcji „Nakrętka” umożliwia spełnienie marzeń dzieci niepełnosprawnych;
przewlekle lub nieuleczalnie chorych. Wystarczy zbierać plastikowe nakrętki po artykułach
spożywczych i chemicznych. 1 kilogram plastikowych nakrętek to około 450 sztuk.
100 kg to około 100 złotych. Akcja „Nakrętka” trwa już kilka lat.
Pojemnik na nakrętki wystawiony w przedsionku przedszkola stale się napełnia.

Celem akcji „Góra Grosza „ jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną. Dzięki zebranym środkom finansowane są rodzinne domy dziecka,
pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze. Co roku na przełomie listopada i grudnia zapraszamy
Państwa do zbiórki pieniężnej. Do tego celu służą puszki wystawione w salach oraz w szatni.
W tym roku zebraliśmy 152, 38 złotych.
Zebrana w przedszkolu karma jest darem przekazanym Fundacji Boksery w Potrzebie.
Karmę zbieramy w okresie jesienno-zimowym.do wystawionego w przedsionku przedszkola
pojemnika. Wszyscy, którzy p rzyłączyli się do akcji otrzymali znaczki ze zdjęciem sympatycznego pieska boksera

Tata Adasia gr. I,
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autor: Katarzyna Owczarek
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„Wychowanie przez zabawę w teatr“ autorstwa p. Dyrektor Jolanty Paduch to jeden z
trzech programów własnych realizowanych w naszym przedszkolu, który odpowiada
na zainteresowania i potrzeby dzieci.
Przedszkolaki uwielbiają oglądać teatrzyki, które goszczą u nas raz w miesiącu oraz
przeplatają się z zabawami teatralnymi. W każdej grupie funkcjonują kąciki teatralne i
cieszą się ogromnym powodzeniem.
Ale czym byłby kontakt ze sztuką teatralną bez wizyty w profesjonalnym teatrze dla
dzieci? Dlatego tradycją naszego przedszkola jest wycieczka do teatru. W tym roku
wybraliśmy się do Teatru Guliwer na przedstawienie pt.: „O mniejszych braciszkach
Świętego Franciszka“. Spektakl został poprzedzony powtórką wiedzy o teatrze, z
którego dzieci dowiedziały się m.in. o rodzajach lalek.
Całe przedstawienie zostało utrzymane w bardzo humorystycznej i pouczającej
konwencji, gdzie św. Franciszek spotykał na swojej drodze różne postaci i zwierzęta.
Godził je ze sobą z sukcesem.
Dzieciom podobał się spektakl i żywo reagowały na to co działo się na scenie.
Mamy nadzieję, że będą tu wracały razem z rodzicami.
autor: Hanna Anusik
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DZIEN IRLANDZKI

Świąteczne spotkania z Rodzicami !
W okresie przedświątecznym gościliśmy rodziców naszych przedszkolaków, którzy uczestniczyli w zajęciach otwartych. Obecność najbliższych osób- mamy, taty, rodzeństwa jest dla
dziecka dużą atrakcją i wyzwala wiele pozytywnych emocji.
Wszystkie grupy zaprezentowały wiersze i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej: o
Świętym Mikołaju, choince, aniołkach. Nauczycielki przygotowały dla dzieci i rodziców
ciekawe zadania oraz zabawy edukacyjne. W najmłodszej grupie („Biedronki”) przedszkolaki
układały świąteczne puzzle, rozpoznawały obrazek na podstawie jego fragmentu. Rodzice
mieli okazję przybliżyć dzieciom tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia. Wspólnie z dziećmi
wzięli udział w zabawie dramowej „Wyprawa po choinkę”. Podczas zabawy muzycznej gestem
i ruchem odgrywali postacie reniferów i Mikołajów. Ponadto zostali zaproszeni do działań
plastycznych w efekcie, których powstały oryginalne choinki wykonane z papierowych
talerzyków.
W grupie „Słoneczek” na przedszkolaki czekała niespodzianka- list od Świętego Mikołaja, który
przygotował dla dzieci oraz rodziców świąteczne zadania. Chętni próbowali z zamkniętymi
oczami pysznych świątecznych przysmaków. Niełatwym zadaniem okazało się rozpoznawanie
nagranych wypowiedzi dzieci. W „Tańcu śnieżynek” dzieci ilustrowały utwór muzyczny światełkami latarek. Wspólnie z rodzicami przedstawiły ułożone z własnych ciał „choinkowe zabawki”.
Zwieńczeniem zajęcia było wykonanie aniołków z kubeczków po jogurtach.
W grupie trzeciej- „Motylki” przedszkolaki ćwiczyły procesy umysłowe w trakcie układania
obrazkowych puzzli. Dzieci przedstawiły inscenizację z podziałem na role „Dary czterech pór
roku” Wspólnie z rodzicami tworzyły metodą bricollage niezwykłe opowieści wigilijne. Wiele
radości sprawiło dzieciom wykonanie bombki z użyciem cekinów oraz kleju brokatowego.
Na dzieci z grupy czwartej („Pszczółki”) również czekały niespodzianki. Zjawiły się tam dwa
przemiłe skrzaty, które przywiozły z dalekiej Laponii prezent dla dzieci- płytę z opowieścią
Świętego Mikołaja. Zgodnie z jego prośbą ochoczo przystąpiono do działania. Rodzice wraz z
dziećmi w oparciu o ilustracje układali historyjki o Świętym Mikołaju. Chwilą relaksu był masaż
pleców wykonywany zgodnie z instrukcją skrzata. Rodzice wykazali się pomysłowością
podczas przedstawiania ruchem i gestem przedmiotów- świątecznych prezentów. Na pamiątkę spotkania dzieci wykonały wigilijne stroiki.
We wszystkich grupach przy dźwiękach kolęd oraz świątecznej muzyki dzielono się opłatkiem
i składano życzenia. Spotkania z rodzicami wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
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autor: Katarzyna Owczarek
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„JASEŁKA, JASEŁKA Zielona Jodełka !
“Już mrok zapadł, pierwsza gwiazdka świeci.
Radujemy się wszyscy, anioły i dzieci!”
W grudniowe przedpołudnie wszystkie przedszkolaki zebrały się w sali gimnastycznej, aby
uroczyście świętować zbliżające się Święta Bożego Narodzenia wraz z zaproszonym
księdzem Bogusławem Bindą - proboszczem z pobliskiego kościoła. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały piękną i wzruszającą inscenizację Jasełek.
Przedszkolaki w tym dniu wcielając się w role Świętej Rodziny, aniołków, pasterzy i Trzech
Króli recytowali wiersze, śpiewali pastorałki i kolędy przy akompaniamencie gitary pani
Dorotki z gr I i skrzypiec pani Żanetki.
Do betlejemskiej stajenki przyszli pasterze zbudzeni ze snu przez czujnych aniołów, dzieci,
a z dalekiego kraju, z dalekiej pustyni przybyli dostojni Trzej Króloweie. Każdy ofiarował w
stajence to, co miał najle ękawiczki, szalik i swoje gorące serduszka. Wszystke dzieci przy
dźwiękach kolędy świętowały wydarzenia betlejemskiej nocy.
Wspólne kolędowanie przy żłóbku sprawiło dzieciom, nauczycielom i gościom wiele
radości i wprowadziło w atmosferę zbliżających się świąt.
“A dzisiaj przy żłóbku zróbmy wielkie koło,
śpiewajmy kolędy, niech będzie wesoło!”
W styczniu starsze przedszkolaki z grup: Motylki i Pszczółki zostały zaproszone na Jasełka w
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 212. Dzieci mogły zobaczyć jak starsi
koledzy prezentują swe umiejętności, a wychowawczynie z chęcią obejrzały przedstawienie
w wykonaniu abolwentów naszego przedszkola.
autor: Katarzyna Suda
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Najważniejszym momentem końca roku w przedszkolu jest spotkanie z Mikołajem we
własnej osobie. W tym roku to Pingwinek i Pan Gwiazdka przygotowywali dzieci na to
spotkanie. Zanim do niego doszło przedszkolaki bawiły się przy nagraniach muzyki
dziecięcej, śpiewały, rozwiązywały zagadki, nawet rozpoznawały i nazywały gwiazdozbiory!
Radości nie było końca, kiedy pojawił się wyczekiwany gość. Przywitał się serdecznie,
chwilkę odpoczął, a potem poprowadził korowód po sali gimnastycznej. Nie zabrakło też
prezentów i pamiątkowych zdjęć Mikołaja z milusińskimi.
autor: Hanna Anusik
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Bal Karnawałowy w
naszym przedszkolu !
Karnawał to czas zabaw i bali. Jak co roku w naszym przedszkolu dzieci miały możliwość
uczestniczenia w takim balu.
Wszystkie przedszkolaki od samego rana były bardzo podekscytowane. Po śniadaniu we
wszystkich grupach trwało wielkie przebieranie. Dziewczynki, chłopcy oraz panie wychowawczynie, słowem wszyscy uczestnicy balu karnawałowego przebrani zostali w wytworne
i eleganckie stroje.
W blasku fleszy i w rytm muzyki każdy uczestnik balu miał okazję zaprezentować swoją
kreację. Na sali balowej wśród bawiących się można było dostrzec tańczące postacie z
bajek. Zabawę taneczną prowadziła firma „Puszka”. Wszystkie dzieci wspaniale bawiły się w
rytm muzyki tanecznej, przechodziły tunelem do krainy zabawy, brały udział w zabawach z
chustą animacyjną, przeciągały i przeskakiwały linę. Królową balu zostały wszystkie dziewczynki, zaś królem wszyscy chłopcy. Na zakończenie każdy otrzymał balon, a pan fotograf
całą zabawę uwiecznił na zdjęciach.
Tegoroczny bal mamy już za sobą, ale z niecierpliwością czekamy już na następny!
autor: Teresa Majewska
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Piękną tradycją naszego przeszkola są obchody Dnia Babci i Dziadka. W tym szczególnym
dniu wszystkie dzieci zapraszają ukochane babcie i dziadków do obejrzenia przygotowanych programów artystycznych. Swoją miłość, dzieci wyraziły poprzez piosenki, tańce i
poruszające wiersze. Wspaniałe występy wywołały na twarzach bliskich uśmiech jak
również łzy wzruszenia.
Goście otrzymali własnoręcznie wykonane upominki, które wnuki tworzyły przez kilka dni.
Uwieńczeniem świętowania był słodki poczęstunek przygotowany z tej okazji przez Rodziców. Pełne serdeczności i humoru spotkania dostarczyły niezapomnianych emocji i wrażeń.
Wszystkim babciom oraz dziadkom życzymy pociechy z wnucząt oraz radosnych chwil
przez okrągły rok!

autor: Ewelina Litwic
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KONKURS ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK

Na początku grudnia zorgan
zowaliśmy konkurs plastyczny
dla dzieci i rodziców pt.:
“Świąteczny Aniołek”. Powstało
40 cudnych prac. Wystawa
prezentowała się niebiańsko i
wprowadziła nas w świąteczną
atmosferę.
Uczestnicy zaskoczyli nas swoją
kreatywnością! Anioły były
przepiękne, dopracowane,
pomysłowe i oryginalne: duże,
długie, malutkie, grubiutkie,
kruche, smaczne, reggae,
dziewczynki, chłopcy, firankowe, wypalane, papierowe,
piórkowe, w parach… ach!
Wyróżniliśmy wszystkie prace z
uwagi na ich wyjątkowość!
Jesteśmy zadowoleni, że
rodzinne konkursy cieszą się
dużym zainteresowaniem. Czas
z rodzicami to najwspanialszy
prezent dla dziecka!
autor: Ewelina Litwic
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GOTOWOŚĆ SZKOLNA
Wystarczy czekać czy raczej wspierać ?
Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Nie
wszystkie dzieci rozwijają się jednak w taki samym tempie i nie wszystkie mogą w tym
samym czasie opanować wymagane przez otoczenie umiejętności. Jedne przykładowo,
dość szybko i pewnie stawiają swoje pierwsze kroki, a potem bez trudności uczą się jeździć
na rowerze. Drugie natomiast, od samego początku są ostrożne w poruszaniu, uważnie
stawiają kroki, a nauka utrzymania równowagi na rowerku zajmuje im więcej czasu. Każde
dziecko jest jednak wyjątkowe wraz ze swoimi mocnymi i słabszymi stronami. Ważne jest to,
aby rodzic potrafił dostrzec tą wyjątkowość i właśnie na niej budował pracę z dzieckiem
wzmacniającą umiejętności, które sprawiają mu większe trudności.
Na zachowanie i przebieg rozwoju dziecka wpływa przede wszystkim funkcjonowanie jego
centralnego układu nerwowego. Już z samych obserwacji można zauważyć, że dzieci rożną
się zdolnością do koncentracji uwagi, tempem uczenia się, wrażliwością na bodźce,
odpornością na zmęczenie, itp. Dodatkowo rozwój dziecka w dużym stopniu zależy od jego
otoczenia społecznego. To właśnie rodzice, inni dorośli mający kontakt z dzieckiem i inne
dzieci (młodsze, starsze i rówieśnicy) w naturalny sposób wzbogacają jego wiedzę
o
otoczeniu i kształtują różne umiejętności.
Obecnie rodzice dzieci 6-letnich stoją przed ważnym zadaniem – oceną czy ich dziecko jest
gotowe do podjęcia nauki w klasie I. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami, od 1
września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz
dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 roku. Spełnianie obowiązku
szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31
grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).
Istotnym warunkiem, aby dziecko mogło z sukcesem wypełniać obowiązki szkolne jest, aby
osiągnęło dojrzałość w obszarach rozwoju fizycznego, poznawczego i
emocjonalno-społecznego. Rodzice powinni więc spojrzeć na swoje dziecko przez pryzmat
jego
gotowości
szkolnej1
(czyli
poziomu
fizycznego,
poznawczego
i
emocjonalno-społecznego rozwoju, który czyni dziecko podatnym na uczenie się) i ocenić
czy poradzi sobie z nauką nowych umiejętności. Warto mieć na uwadze, iż gotowość
szkolna to nie opanowana już umiejętność czytania, pisania i liczenia, ale przede wszystkim
gotowość dziecka do podjęcia nowych zadań (w tym nauki pisania, czytania, itp.), zdolność
do przystosowania się do środowiska (rówieśnicy, dorośli, nowe miejsce, itp.).
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Aby dziecko mogło opanować różne umiejętności potrzebne w szkole ważna jest pomoc
jego najbliższych. Nie jest na to wymagany specjalny nakład czasu ani pieniędzy. Wystarczy
bycie razem z dzieckiem i wykorzystywanie codziennych sytuacji, aby rozbudzić w dziecku
ciekawość świata dzięki wizycie w zoo, nauczyć uważnej obserwacji przyrody podczas
spaceru w parku tuż po ulewnym deszczu, popracować nad przeliczaniem owoców w
koszyku podczas wizyty w warzywniaku czy pokazać jak trudną i zarazem ważną
umiejętnością jest czekanie na swoja kolej bujania się na huśtawce na placu zabaw.
Najodpowiedniejszym czasem na takie wspieranie rozwoju dziecka jest czas wolny
spędzony razem z rodzicami, w spokoju, a nie w codziennym pędzie lub na kolejnych z
rzędu zajęciach dodatkowych.
Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dziecko nie jest więc stanem, na który należy biernie
czekać. Jest natomiast procesem, u którego podstaw leży rozwój układu nerwowego, a
który należy kształtować poprzez rozwijanie ciekawości świata, postawy twórczej i
społecznych kompetencji, wzmacnianie jego samodzielności i zaradności oraz wzmacniani
jego samooceny.
Jak wzmocnić samodzielność i zaradność dziecka?
włączać dziecko w prace domowe, przydzielać drobne obowiązki domowe;
rozmawiać z dzieckiem w trakcie wykonywania różnych prac domowych,
nazywać umiejętności jakie posiada dziecko, np. „widzę, że potrafisz wytrzeć lustro w
łazience”;
dawać pole do własnych pomysłów i zachęcanie do tego, np. urządzenie swojego kącika czy
pokoju;
zachęcać do dokonywania wyborów i stwarzać do tego wiele okazji,
rozmawiać o różnych możliwościach, np. przy kupowaniu ubrania, prezentu dla kogoś.
Jak rozwijać u dziecka ciekawość świata?
zabierać dziecko w różne miejsca, np. wyjścia do kina, teatru, banku, hipermarketu, galerii, metra, muzeum, szewca, fryzjera;
organizować wyprawy do księgarni, do biblioteki, poszukiwać razem różnych
informacji w książce lub Internecie (np. ilustracji jak wyglądał mamut);
rozmawiać z dzieckiem, odpowiadać na jego pytania i zachęcać do zadawania
kolejnych, zachęcać do samodzielnego poszukiwania na nie odpowiedzi.
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Jak rozwijać społeczne kompetencje u dziecka?
utrzymywać kontakty rodzinne z bliższymi i dalszymi krewnymi,
zapraszać ich do domu i odwiedzać ich z dzieckiem;
utrzymywać kontakty z sąsiadami i włączać w nie dziecko, np.
poprzez drobne uprzejmości – przywitanie, otwarcie drzwi starszej sąsiadce;
zadbanie o to, by dziecko miało jak najwięcej kontaktów z innymi
dziećmi, kontakty
z rówieśnikami, ale także z dziećmi młodszymi (uczy się
opiekowania) i starszymi (uczy się podporządkowywania, ale i „walki o swoje“);
uczyć, głównie na własnym przykładzie, różnych form
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów – rozmowy przez telefon z ciocią, pisanie
kartek z życzeniami czy robienie laurek na rodzinne uroczystości.
Jak kształtować postawę twórczą u dziecka?
zachęcać dziecko do różnych form twórczości poprzez rysowanie,
malowanie, lepienie, śpiew, taniec, grę na instrumentach;
opowiadać dziecku różne historyjki, wymyślać je razem z dzieckiem, ilustrować rysunkami, gotowymi obrazkami;
zadawać pytania typu „a jak można to zrobić inaczej?“, przy
czytaniu czy opowiadaniu historyjek pytania typu: „a co było przedtem?“, „jak inaczej
mogłoby się to skończyć?“
grać z dzieckiem w różne gry – planszowe, komputerowe, bawić
się w „gry językowe“ - stosować rymowanki, wyliczanki.

Więcej informacji na temat wyznaczników gotowości szkolnej można uzyskać na
podstawie literatury załączonej w spisie bibliograficznym oraz na stronach
internetowych Biura Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie (www.ppp8.pl, zakładka: Kącik porad
specjalistów).
autor: mgr Katarzyna Zaborek
Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie
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Jak wzmocnić samoocenę dziecka?
włączać dziecko w jak najwięcej działań wspólnych z innymi – z
dorosłymi i dziećmi;
rozmawiać z dzieckiem o szkole, ale nie ujawniać wobec niego
swoich niepokojów, pretensji, nie nastawiać go negatywnie wobec nauczycieli,
szkoły, programu nauczania;
zaplanować 1 września jako dzień uroczysty dla całej rodzin,
zrobić zdjęcie do rodzinnego albumu albo do oprawienia i powieszenia nad biurkiem
dziecka, opowiedzieć mu o swoim pierwszym dniu w szkole;
motywować do podejmowania nowych zadań poprzez
stosowanie pochwał opisowych oraz dostrzeganie wysiłku, traktować porażki jako
szanse do uczenia się.
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ZABAWY ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ
Prawidłowy poziom rozwoju grafomotorycznego dziecka to jeden z czynników
wpływających na jego sukces szkolny. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby
wspomóc dziecko w uzyskaniu jak najlepszej sprawności manualnej. Dużą rolę w tym
procesie odgrywa zarówno przedszkole, jak i przede wszystkim rodzice. Najczęściej
jest jednak tak, że dzieci mało sprawne ruchowo nie lubią rysować, unikają „ćwiczeń”
w pisaniu, rysowania szlaczków itp. Nie widzą efektów swojej pracy, porównują się z
innymi, szybko się zniechęcają i nie podejmują nowych prób. Dlatego warto
zaproponować im tzw. zabawy plastyczne. W zabawach tych najważniejsza jest
satysfakcja dziecka z wykonywanych działań, bliskość z rodzicem. Mniej ważny jest
sam efekt, choć oczywiście należy go docenić. Oto kilka naszych propozycji:
WYDZIERANIE- dowolne darcie papieru; wydzieranie z papieru wzdłuż
perforowanych linii; wydzieranie wzdłuż narysowanych linii; wydzieranie pasków;
wydzieranie łatwych kształtów np.: piłek, baloników, kolorowych liści;
WYCINANIE - cięcie dowolne; cięcie pasków papieru jednakowej szerokości (płotki,
drabinki); wycinanie postaci ludzkich, zwierząt, kwiatów; wycinanie części obrazków
do składania;
LEPIENIE- mieszanie, ugniatanie, uklepywanie mas (plastelina, glina, masa solna,
ciasto); napełnianie masami naczyń, foremek; wciskanie w masy drobnych przedmiotów; wypełnianie konturów rysunków i figur masami; wałkowanie mas wałkiem,
wykrawanie za pomocą foremek; wałkowanie cienkich wałków i obwodzenie nimi
narysowanych przedmiotów i figur; układanie z wałeczków plasteliny kwiatków,
ptaków, zwierząt; toczenie kulek; ozdabianie tekturowych talerzyków elementami z
plasteliny według wzoru i własnego pomysłu;
MALOWANIE- malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym arkuszu
papieru przypiętym do tablicy lub podłogi; malowanie palcami obu rąk równocześnie
lub na przemian ruchem spokojnym, swobodnym - zamalowywanie całej powierzchni
kartki; „Ślady” – pozostawianie na papierze odcisków dłoni i stóp umoczonych w
farbie – z odcisków mogą powstawać różne kompozycje np. kwiaty, motyle, ptaki;
malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków; zamalowywanie
kolorem większych płaszczyzn ruchami od strony lewej do prawej i z góry w dół np.:
szerokiej jezdni, po której jeżdżą pojazdy, wąskiej alejki w parku; „Malowanki –
niespodzianki” – dzieci pokrywają farbą rysunek wykonany przez dorosłego świecą;
malowanie wzoru np.: na sukienkę w formie linii pionowych; malowanie krótkich,
pionowych kresek np.: idziemy parami, wlazł kotek na płotek – malujemy płotek;
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malowanie linii falujących poziomych i pionowych – fale na morzu, malowanie linii
spiralnych – dom ślimaka, kłębuszki; malowanie linii łamanej w formie wzoru na obrus,
ręcznik, dywan, zasłonę, poduszkę: malowanie na podkładzie z farby klejowej (palcem,
patykiem, wacikiem do uszu); malowanie pęczkiem waty – duże i małe chmury, kałuże;
RYSOWANIE - ćwiczenia rozmachowe – rozluźnianie napięcia mięśniowego rąk, ramienia i przedramienia - kreślenie w powietrzu ruchów dużych, płynnych, swobodnych w
kształcie kół, fal, ósemek; rysowanie patykiem na piasku, mazanie palcem po papierze;
rysowania palcem po rozsypanej mące, kaszy itp.; rysowanie kredą na tablicy i dużych
arkuszach rozłożonych na podłodze; łączenie kropek, kresek w różne przedmioty,
rysowanie dymu z komina, padającego śniegu, deszczu, drabiny; wodzenie palcem po
wzorze – odtworzenie go w powietrzu – odtworzenie wzoru na dużych arkuszach
papieru węglem lub kredą; rysowanie ołówkiem; rysowanie świecą, tuszem;
obrysowywanie przedmiotów takich jak: klucze, ekierki, klocki, zabawki itp., które
później można wyciąć, przykleić tworząc różne kompozycje; rysowanie wg szablonów –
rysowanie wzdłuż ścianek różnorodnych otworów: figury geometryczne, postaci,
zwierzęta a później ich zamalowywanie, wycinanie; zabawa w „mapę” – dorosły ustawia
na dużym arkuszu samochód i maluje dwie równoległe linie oznaczające ulicę - dzieci
dorysowują inne ulice, drzewa, jezioro, trawę, itp., mogą też dolepiać elementy z
plasteliny np. góry czy ustawić klocki np. domy. Ciekawym dopełnieniem będą postacie
ludzi, zwierząt itp.; pokonywanie labiryntów;
Można też dziecku zaproponować rysowane wyliczanki lub rysowane wierszyki – wiele
ich można znaleźć w Internecie lub w poświęconych im książeczkach np. E.M. Skorek
„Rysowane wierszyki”.
Należy pamiętać, że na rozwój manualny wpływa ogólny rozwój fizyczny dziecka. Nie
zabraniajmy więc dzieciom biegania, skakania, wspinania się, czołgania czy jazdy
rowerem. Sprawność manualna dziecka rozwija się także przez różne „codzienne”
czynności: zapinanie guzików, zamków; samodzielne ubieranie, rozbieranie się,
składanie ubrań; zawiązywanie sznurowadeł; otwieranie i zamykanie pojemników
różnego typu; dociskanie, przekręcanie, dokręcanie, gniecenie; mieszanie, przesypywanie, przelewanie; budowanie z klocków; łączenie różnych materiałów poprzez
klejenie, wtykanie, spinanie.
W razie potrzeby zawsze można się zwrócić o pomoc do nauczycielek naszego przedszkola – z pewnością podpowiedzą ciekawe, praktyczne rozwiązania na zabawę domową
z dzieckiem.
Autor: Dorota Wypych
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