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W tym roku nasz bal karnawałowy był nieco inny, ponieważ
każda z grup bawiła się w swoim gronie we własnej sali, ale mimo
wszystko nasze przedszkolaki w swoich wspaniałych przebraniach
bawiły się doskonale. Dzękujemy rodzicom za wsparcie i zaangażowanie.
A oto nasze grupowe zjęcia:

FREBLOWSKIE PSZCZÓŁKI

MOTYLKI

KOTKI

SÓWKI

Maluszki na co dzień wykazują żywe zainteresowanie prehistorycznymi
gadami. W miniony piątek czyli dzień w który przypada Dzień dinozaura był to
nasz motyw przewodni wszelkich aktywności. Była krótka animacja , tor
przeszkód i zdobycie sprawności dinozaura a także eksperyment, podczas
którego obudziliśmy nasz wulkan. Na koniec wspólnie wykonaliśmy pracę
plastyczną.

Kotki z wielką radością świętowały ten dzień z nowymi znajomymi dinozaurami, wzbudzając zainteresowanie historią Ziemi.W tym dniu dzieci
oglądały książki, albumy i encyklopedie z dinozaurami. Poznawały różne
rodzaje dinozaurów, porównywały ich wygląd, dowiadywały się o ich życiu, a
także poznawały trudne nazwy dinozaurów. Kotki umiejętnie rozpoznawały
wśród innych dinozaurów, króla dinozaurów – tyranozaura rexa. Dzieci
przeliczały dinozaury, porównywały ich wielkości oraz umiejetnie określały
miejsce ich położenia w przestrzeni. Kotki wysłuchały bajki o nieśmiałym
dinozaurze – „ Franek na konkursie ryków”, a następnie podczas zabawy
ruchowej przeniosły się do krainy dinozaurów biorąc udział w konkursie ryków.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a na koniec dzieci rysowały dinozaura po
śladzie oraz doklejały trawkę. Dzień z dinozaurami był wspaniałym dniem,
śmiechu i radości było mnóstwo.

Dinozaury fascynują wszystkie dzieci a szczególnie Motylki. Kryją wiele
tajemnic, zaskakują swoim wyglądem i gabarytami. Skąd się wzięły te
olbrzymie kręgowce? Dlaczego wyginęły? Dzień Dinozaura w przedszkolu to
świetna okazja do tego, aby wyjaśnić wiele z tych tajemnic. Dzień Dinozaura
był okazją do wprowadzenia do kodowania oraz do zabaw sensorycznych z
piaskiem i masą solna. Było baaaardzo fajnie!

5 RZECZY,
KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O EMOCJACH U DZIECI
1. Smutek nie jest oznaką słabości
Zdarza się nam uważać smutek i płacz za słabość – zwłaszcza u chłopców. W rzeczywistości jednak
pokazywanie trudnych emocji to akt wielkiej odwagi i świadectwo szczerości ze sobą i z drugą osobą.
Pamiętajmy, że smutek czy płacz to ważne informacje, więc dobrze byłoby porozmawiać o
przyczynach ich powstania. Jeśli poświęcimy na to czas, dorosły człowiek będzie czułym, opiekuńczym
partnerem, który nie wzbrania się przed okazywaniem emocji i potrafi o nich mówić.
2. Nie można „wyłączyć” złości – każda emocja jest „po coś”
Czasem mówimy do dzieci: „Nie wolno tak się złościć” czy „To nieładnie, masz się w tej chwili
uspokoić”. Tak jakby można było wyłączyć, złość, pozbyć się z życia. Podobnie jak z innymi
emocjami, nie da się– wszystkie emocje będą towarzyszyły nam już zawsze. Nie przychodzi nam do
głowy, aby zakazać dziecku odczuwania radości. Nie podnosimy głosu, gdy się boi. Kiedy jednak
dziecko się złości, wzbudza to natychmiastowy niepokój. Tymczasem złość jest emocją jak każda inna.
Jest ważna i potrzebna. Informuje np. że, coś dziecku się nie udało, albo że ktoś przekracza jego
granice. Warto zapytać co się wydarzyło, co stoi za tym, że się tak czuje? Dojdź do przyczyny złości.
Na pewno kiedy tylko zrozumiesz swojego malca i pomożesz mu rozwiązać trudność zyskasz
doświadczenie, satysfakcję, jego zaufanie i lepszą komunikację waszej relacji rodzic – dziecko.
3. Ważne jest wyrażanie emocji
Uczmy dzieci wyrażania swoich emocji, ubierania je w słowa. Dzięki umiejętności mówienia o lęku
czy strachu będą umiały uspokoić się i poczuć ulgę. Informując o oczekiwaniach i nazywając swoje
stany emocjonalne („Jest mi przykro, gdy…”, „Czułbym się ważny, gdyby…”) łatwiej rozwiążą
konflikty. Z kolei dzielenie się emocjami pozytywnymi, takimi jak radość czy miłość, wzmocni relacje
z innymi.
4. Świat dziecięcych emocji nie jest czarno-biały
Przykład: 4-letni Paweł wraca do domu. W przypływie euforii podbiega do psa i niechcący nadeptuje
mu na ogon. Pies skomle, mama woła: „Hej! Bądź ostrożniejszy, tak nie wolno!”, na co dziecko reaguje
protestem (nie chce zdjąć kurtki) i płaczem.
Mama małego Pawła widziała, co się stało. Przytuliła chłopca i powiedziała mu cicho na ucho: „Tak
naprawdę jest ci smutno, bo nie chciałeś wcale zrobić pieskowi krzywdy, prawda? Wszystko już w
porządku, spójrz, jak on się cieszy”. Na twarzy chłopca natychmiast odnotowała się ulga – ktoś
pozwolił mu zrozumieć jego emocje.
5. Ważne jest to, by obserwować dzieci i je słuchać
Te przykłady pokazują, jak ważne jest to, by słuchać, co mówią dzieci, wchodzić z nimi w uważny
dialog i je obserwować. W połączeniu z poprzednimi punktami mamy szanse na wejście w świat
dziecięcych emocji, poznanie ich i odpowiednie reagowanie – co będzie stanowiło dobrą podstawę
wspierania inteligencji emocjonalnej.

Warto pracować nad inteligencją emocjonalną!
Kiedy dzieci nas nie słuchają, nie martwmy się – zastanówmy się raczej nad sobą, bo to my
jesteśmy dla nich wzorami do naśladowania. Praca nad inteligencją emocjonalną całej rodziny,
choć początkowo może przysporzyć pewnych trudności, z czasem staje się coraz łatwiejsza i
szybko zaczyna przynosić efekty. W pewnym momencie może się okazać, że kiedy sami
odczuwamy niepokój czy smutek, nasza pociecha zwraca się do nas słowami: „Widzę, że coś cię
męczy. Może potrzebujesz porozmawiać?”

RODZICU, OTO 7 KROKÓW DO SUKCESU –
ABY TWOJE DZIECKO MOGŁO POCZUĆ SIĘ
BEZPIECZNIE.
1. Nieustannie dawaj odczuć dziecku, że jesteś obok
i zawsze pomożesz.
2. Pomagaj swojemu dziecku w poradzeniu sobie z
gwałtownymi emocjami (lękiem, smutkiem, złością).
3. Wspieraj emocjonalnie swoje dziecko w sytuacjach trudnych
takich jak: wizyta w przychodni, zmiana rytmu dnia,
choroba.
4. Daj swojemu dziecku poczucie przynależności: stwórz mu
własny kącik do zabawy, oswajaj z najbliższym otoczeniem.
5. Znajdź dla swojego dziecka przytulankę – pocieszyciela,
pozwalaj, aby dziecko mogło wszędzie ją zabierać.
6. Daj odczuć swojemu dziecku, że kochasz je bezwarunkowo.
7. Wyznacz jasne reguły, postaw granice, określ zasady – nie
zmieniaj ich w zależności od pory dnia czy swojego humoru.

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka, humoru dobrego, życia
kolorowego i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!
Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki,
bo dziś są Twoje urodzinki.
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