
Wdrażanie do przestrzegania kontraktu, który w naszej grupie obejmuje  

4 główne zasady: 

• Nasze Oczy – patrzą uważnie: skupiamy wzrok na osobie, która 

mówi; dostrzegamy to, co ważne;  

• Nasze Uszy – słuchają uważnie: staramy się zapamiętywać 

usłyszane wiadomości; nie zakłócamy hałasem spokoju innych; 

• Nasze Usta – mówią cichutko: mówimy półgłosem; podczas zajęć,  

staramy się  pracować w ciszy; stosujemy zwroty grzecznościowe, 

w czasie zajęć zgłaszamy się; przychodząc do przedszkola witamy 

się, a idąc do domu żegnamy; 

• Nasze Ręce – są pomocne: dbamy o porządek w naszym 

otoczeniu; pomagamy sobie, zgodnie się bawimy, nie bijemy; 

pamiętamy o czynnościach sanitarno-higienicznych; 

• Nasze Nogi – chodzą powoli: dbamy o bezpieczeństwo własne  

i kolegów; biegamy w wyznaczonych miejscach i określonym 

czasie; nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela, w czasie 

wyjść poza teren przedszkola nie oddalamy się od grupy. 

W NASZEJ GRUPIE STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY NAGRADZANIA DZIECI: 

• Pochwała słowna indywidualna; 

• Pochwala na forum grupy; 

• Przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez 

nauczyciela  tzw. „Pomocnik nauczyciela”; 

• Tygodniowe zbieranie słoneczek na tablicy motywacyjnej;  

w zależności od wieku: 

4-latki-4 słoneczka; 

5-latki-5 słoneczek; 

6-latki-6 słoneczek; 

dziecko otrzymuje wówczas drobną nagrodę rzeczową:  

np. naklejka, mała zabawka, specjalny przywilej tygodnia; 

• Pochwala przed rodzicami. 



Wobec dzieci, które nie przestrzegają ustalonych zasad i norm 

obowiązujących w grupie, stosujemy następujące środki zaradcze: 

• Słowne upomnienie (3 poważne przewinienia w ciągu dnia, które 

notujemy na tablicy w postaci smutnych buziek (3buźki zamieniają 

się w 1 chmurę na tablicy motywacyjnej, co skutkuje zabraniem  

1 słoneczka z tablicy); kolejny dzień daje dziecku szansę na 

poprawę zachowania - znika chmura; 

• Chwilowe odsunięcie od zabawy; 

• Naprawa przez dziecko, w miarę możliwości, wyrządzonej innym 

dzieciom krzywdy, np. naprawienie zburzonej budowli; 

• W przypadku gdy w konflikcie bierze udział więcej dzieci 

zaproponowanie wspólnego rozwiązanie problemu; 

•  Poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka – zaleca się 

rozmowę rodzica z dzieckiem, wraz z wyciągnięciem stosownych 

konsekwencji wobec dziecka.  


