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MAM PRAWO:

Do cichej i spokojnej zabawy

Potęsknić za rodzicami

Nie jeść tego czego nie lubię

Czasami się wybrudzić

Fantazjować

Zwrócić się o pomoc do dorosłego

NIE WOLNO MI:

Bić się z kolegami

Brzydko zachowywać się przy stole

Śmiać się z innych kolegów

Zostawiać zabawek na podłodze

Sypać piaskiem siebie i innych

Biegać po sali, korytarzu, łazience

Wychodzić z sali bez pozwolenia

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SALI
 wchodząc do sali witamy się mówiąc „dzień dobry”,
a wychodząc „do widzenia”,
 poruszam się spokojnie,
 siedzimy poprawnie na dywanie w czasie
zajęć zorganizowanych,
 podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć,
 dzielę się materiałami i zabawkami
z innymi dziećmi,
 po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje
miejsce,
 książki oglądam przy stoliku,
 pełnię obowiązki na rzecz grupy: dyżur przez dzieci 5-6 letnie
/łazienka, szatnia, kąciki zabaw/,
 wrzucam śmieci do kosza,
 zachowuję się po cichu, gdy:
inni pracują
inni odpoczywają
słuchamy czytanych lub nagranych bajek, muzyki relaksacyjne

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
 siadając do stolika podnoszę krzesełko lekko do góry obiema
rękami, następnie siadam i przysuwam się do stolika,
 przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,
 kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić
krzywdy sobie bądź koledze obok,
 zaczynam posiłek, kiedy pani powie „smacznego” a my odpowiemy
„dziękujemy”,
 uczę się prawidłowo trzymać łyżkę bądź widelec,
 staram się zjadać całe porcje, ponieważ wiem, jakie to jest ważne dla
mojego prawidłowego rozwoju,
 w czasie posiłków nie rozmawiam, aby się nie zakrztusić,
 to, czego nie lubię, nie zrzucam na podłogę lub na stolik, ale
odkładam na brzeg talerza,
 odchodząc od stolika przysuwam krzesełko.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŁAZIENCE
I KORZYSTANIA Z TOALETY
 ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej,
 przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety
załatwiając potrzeby fizjologiczne, a następnie dokładnie myję ręce,
 zawsze po sobie spłukuję wodę w toalecie,
 nie wychodzę z toalety nie ubrany/a,
 staram się tak myć ręce, aby nie nachlapać na podłogę,
 oszczędnie zużywam wodę, mydło i ręcznik,
 jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do pani,
 jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć,
informuję o tym nauczyciela.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SZATNI
 przed wejściem do budynku otrzepuję buty z piasku, błota lub
śniegu i wycieram o wycieraczkę,
 zachowuję się cicho, spokojnie,
 po szatni poruszam się ostrożnie (nie biegam),
 pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży,
 odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem,
 pamiętam, aby pomóc młodszym kolegom,
 nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów.

SYSTEM NAGRÓD I KAR
Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego
nie wolno. Musimy zarówno wspierać i motywować je do
przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również
konsekwentnie egzekwować go.
Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

ZNACZENIE NAGRÓD:
 umacnia w dziecku wiarę we własne siły,
 realizuje potrzebę uznania i sukcesu,
 zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań,
 sprawia radość i dobre samopoczucie,
 wzmacnia więzi uczuciowe z osobami
nagradzającymi.

NAGRADZAMY ZA:
 stosowanie ustalonych zasad i umów,
 wysiłek włożony w wykonaną pracę,
 wywiązanie się z podjętych obowiązków,
 bezinteresowną pomoc innym,
 aktywny udział w pracach na rzecz grupy
i przedszkola.

FORMY NAGRADZANIA:
 pochwała indywidualna,
 pochwała wobec grupy,
 pochwała przed rodzicami,
 eksponowanie mocnych stron dziecka,
 wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu,
 przydzielenie ważnego zadania do wykonania,
 wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego
zadania,
 zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy,
 możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy
działalności, zabawy,
 atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według
pomysłu dzieci,
 chodzenie w pierwszej parze,


drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania ( odznaka, order ).

KARA - jest wszystkim tym, co sprawia dziecku przykrość, budzi
niezadowolenie, utrudnia zaspokojenie potrzeb. Kara jest metodą, która nie uczy
nowych zachowań, nie daje dziecku nic w zamian. Stosowanie kary ma miejsce
wówczas, gdy zawodzą inne środki oddziaływania na dziecko. Jeżeli dziecko
przechodzi do porządku dziennego pełnionym czynem, nie przeżywa go i jest
gotowe popełnić go ponownie, wówczas kara jako środek ostrzeżenia będzie na
pewno celowa.
Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak
podporządkowania się im.

WZMOCNIENIA NEGATYWNE STOSUJEMY ZA:
 nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie
i przedszkolu,
 stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
własnemu i innych,
 zachowania agresywne,
 niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,
 celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

FORMY WZMOCNIEŃ NEGATYWNYCH:
 upomnienie słowne indywidualne
(przypomnienie obowiązujących zasad),
 upomnienie słowne wobec grupy,
 poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 okazywanie niezadowolenia – gest, mimika,
 wyrażenie przez nauczyciela smutku
i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 czasowe odsunięcie od zabawy.
 wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy
 przy stoliku.
 rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie
następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),
 zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych
emocji,
 spędzanie kilku minut na "krzesełku myślenia",
 wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma
przeproszenia),
 wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek
w kącikach zainteresowań).

