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Konsekwencja- moje drugie imię.

„Nie ma dzieci- są ludzie…” Janusz Korczak
Będąc rodzicami odpowiadamy za wychowanie naszych pociech.
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 rodzice często są
nerwowi, zmęczeni i niecierpliwi. Wystarczy wtedy mały zapalnik, aby
napięcie rodzica przeszło na inny tor i odbiło się na dziecku, które w
zasadzie  nie  jest  źródłem  frustracji  rodzica.  Takie  zachowanie
dorosłej,   mądrej  i  odpowiedzialnej  osoby  jest  niedopuszczalne. 
Dorosły  człowiek  zdaje  sobie  sprawę  ze  swoich  emocji,  dziecko
niestety nie. Działając pod wpływem emocji rodzic może 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  dziecka-  możemy  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.



Dlaczego należy czytać dzieciom ?

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku.
Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie
jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język,

tymczasem język jest narzędziem myślenia – w tym także
matematycznego!

Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione
wyobraźni, którą telewizja wypiera, będą miały trudności od
pierwszych dni przedszkola i w późniejszym życiu. Przepaść

intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i
wychowawcy dużo czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji ,

w kolejnych latach dzieciństwa narasta.
W dobie telewizji ochrona dzieci przed pewnymi informacjami i

obrazami jest bardzo utrudniona. Nie ma możliwości wciąż
kontrolować ilość i treść oglądanych przez dzieci programów. Nie
znaczy to jednak, ze należy zrezygnować z ciągłego zabiegania o

zwyczajną rozmowę z dzieckiem na temat tego, co dziś robiło
oglądało, gdyż…



Skutki nadmiernego oglądania
telewizji przez dzieci:

1. Nieumiejętność myślenia (oglądanie tv zmienia fizyczną strukturę
mózgu dziecka); zanik wyobraźni, nieumiejętność przewidywania

konsekwencji – w telewizji ważne jest tylko tu i teraz
2. Trudność z koncentracją (wartki potok obrazów tv uszkadza

zdolność skupienia uwagi)
3. Lenistwo umysłowe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji

produktów masowej kultury
4. Obniżenie wyników w nauce

5. Postawa życiowa: niecierpliwość, potrzeba ciągłej zewnętrznej
stymulacji, nieustanne oczekiwanie rozrywki oraz gratyfikacji bez

pracy i wysiłku (łatwe konkursy z wysokimi nagrodami), szybkie
popadanie w nudę

6. Niezadowolenie z posiadanych rzeczy (podsycane celowo przez
reklamy)

7. Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym
życiu

8. Lęk, niepokój, nieufność, pesymizm, cynizm, demoralizacja, agresja
9. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków z

członkami rodziny
10. Obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji

emocjonalnej
11. Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własna

twórczość, rozmowy)
Amerykańska Akademia Pediatrów zaleca rodzicom, by dzieci do 2

roku życia w ogóle nie oglądały telewizji, a dzieci starsze i nastolatki,
by nie korzystały dłużej niż 1-2 godziny dziennie z telewizji i

komputera łącznie.
Dlatego warto wrócić do starych, dobrych sposobów spędzania

wolnego czasu. Warto czytać! Badania naukowe potwierdzają, że
codzienne czytanie dziecku dla przyjemności:

• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka



• rozwija język, pamięć i wyobraźnię
• uczy myślenia, poprawia koncentrację

• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
• poszerza wiedzę ogólną

• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w przedszkolu, a potem w
szkole

• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów

• chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

DLATEGO CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT
DZIENNIE – CODZIENNIE!

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą
metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego,
posiadającego wiedze i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego,

etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy
pomocy rozumu, a nie pięści.

Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie, lecz nie
zastąpi na pewno czytania w domu przez rodziców. Te parę minut

spędzonych z dzieckiem podczas słuchania przez niego książki oprócz
kształtowania w nim wrażliwości, wyobraźni, mowy daje także

możliwość pogłębiania się więzi między rodzicem a dzieckiem. Jeśli
my, dorośli teraz znajdziemy czas dla dziecka, to potem ono znajdzie

go dla nas.



Krótko o percepcji wzrokowej.

Percepcja wzrokowa – to umiejętność spostrzegania barwy, kształtu,
skupiania wzroku, wyodrębnianie elementów z tła.
Percepcję wzrokową powinniśmy stymulować u wszystkich dzieci, 
gdyż im więcej będą one miały doświadczeń tym lepiej i szybciej będą
się do nich odwoływały, a co za tym idzie zminimalizujemy ryzyko 
powstawania deficytów rozwojowych. Najintensywniejszy rozwój 
percepcji wzrokowej przypada na okres od 3;6 do 7,6 roku życia.
A oto kilka symptomów, które mogą wskazywać na trudności w 
zakresie percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym:

 Niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek 
obrazkowych;

 Niechętnie układa konstrukcje z klocków wg wzoru;
 Trudności z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr;
 Niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic 

między obrazkami;
 Nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki

są ubogie w szczegół;,



 Ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur 
geometrycznych;

Dzieci ze słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają 
trudności między innymi:

 podczas ubierania się
 wycinania naklejania, rysowania
 niezręcznie zachowują się podczas gier ruchowych ( chwytanie 

i łapanie piłki, rzucanie do celu)
Warto zatem zachęcać dziecko do takich zabaw jak:

 wyszukiwanie (na czas) powiększonych elementów przedmiotu, 
który to przedmiot znajduje się wśród dużej ilości obrazków,

 dobieranie par jednakowych obrazków – zabawa Memo,
 obliczanie ilości ukrytych figur geometrycznych wśród różnych

figur ułożonych na różnej płaszczyźnie względem siebie oraz 
nakładające się na siebie,

 puzzle,
 segregowanie obrazków w grypy tematyczne,
 uzupełnianie brakujących elementów w obrazku,
 szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, 

różniącymi się kilkoma szczegółami,
 zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne 

przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – 
wymienia.

o układanie obrazka z pociętych części.
o układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, 

wyciętych figur geometrycznych,
o segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,
o układanie historyjek obrazkowych. Dziecko  opisuje 

obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń,
o wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą ,
o domina obrazkowe – szukanie pary takich samych 

obrazków.
o domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich 

samych liter/ sylab,
o kalkowanie i rysowanie po śladzie.



o zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
o zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
o rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów

Powyższe ćwiczenia powinny być formą zabawy z dzieckiem. Ważna 
jest tu systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dziecka.

HISTORIA PLUSZOWEGO MISIA
Pluszowy miś to zabawka,  która  w  swojej  branży  zrobiła  zawrotną
karierę.  Już  sam  fakt  jej  wynalezienia  obrósł  legendami,  które
niekiedy przybierają odmienne formy. Dodatkowo dzień 25 listopada
został  ustanowiony  (w  2002  roku)  Światowym  Dniem  Pluszowego
Misia. Rzeczywiście swoją popularnością objął on cały glob, więc takie
działanie ma swoje uzasadnienie. Co musiało się zdarzyć, by zyskał on
sławę tego rzędu?

1. Początek historii misia

https://parenting.pl/portal/najpopularniejsze-misie-w-polsce
https://parenting.pl/portal/drewniane-zabawki


Jedna z obiegowych historii donosi, że pierwsza firma produkująca
zwierzątka z pluszu powstała w niemieckiej miejscowości Giengen an
der  Brenz.  Założył  ją  Richard  Steiff,  który  w  1880 roku  ulepszył
wcielony  już  w  życie  projekt  swojej  ciotki  (Margaret  Steiff).
Wystawione  na  targach  w  Lipsku  w  1903  roku,  zainteresowały
Amerykanów.  Wyeksportowano tam następnie  3000 egzemplarzy,  a
krok ten okazał się bardzo trafionym posunięciem.

Według  innych  źródeł,  w  1902  roku  Theodore  „Teddy”  Roosevelt,
ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, wybrał się na polowanie,
na  którym  postrzelono  młodego  niedźwiadka.  Jego  przerażenie
wzbudziło  takie  współczucie,  że sam szef rządu nakazał  uwolnienie
zwierzęcia. W gazecie „The Washington Post” ukazała się grafika na
ten temat autorstwa Clifforda Berrymana. Stało się to inspiracją dla
Morrisa  Mitchoma,  sklepikarza  z  Brooklynu,  który
rozpoczął produkcję  pluszowych  niedźwiadków,  nazywając  je
imieniem Teddy. Tu warto wspomnieć, że polski „pluszowy miś” to dla
mieszkańców zza oceanu „Teddy's bear”.

2. „American dream” ‒ wzrost popularności misia
Dwie powyżej opisane historie prawdopodobnie łączą się. Zwłaszcza
że obie w pewnym momencie umiejscawiają swoją akcję na terenie
USA. Druga z nich przyczyniła się z pewnością do szybkiego tempa
wzrostu  popularności  zabawki.  Od  tamtej  pory  stała  się  również
bohaterem książeczek i piosenek dla dzieci. Swoje miejsce znalazła
głównie w dziecięcych sypialniach.

3. Miś wraca do korzeni
Do Europy (na teren Wielkiej Brytanii) miś powrócił w roku 1910. Przy
czym do masowej produkcji przystąpiono pięć lat później. Wśród firm
zajmujących się produkcją możemy wymienić Chad Valley czy Pintel
and  Fadap  (Francja).  Z  kolei  po  drugiej  wojnie  światowej
na wizerunek pluszowego misia największy wpływ miała firma Wendy



Boston.  Istotnym  udogodnieniem  okazała  się  przy  tym  możliwość
prania go w pralce.

W połowie  lat  siedemdziesiątych,  stał  się  on  przedmiotem działań
kolekcjonerskich. Stąd też wysoka wartość unikalnych egzemplarzy
na aukcjach kolekcjonerskich oraz idea otworzenia muzeum. Pierwsze
takie  powstało  w  roku  1984  w  Anglii.  Co  ciekawe,  firma  Steiffa
istnieje do dziś i w dalszym ciągu zajmuje się wytwórstwem. Ponadto,
ku  uciesze  najmłodszych,  na  całym  świecie  istnieje  wiele  modeli
zabawki  w różnych rozmiarach i  kolorach.  Pluszowy miś w dalszym
ciągu odnosi swoje triumfy.



Gotowanie z przedszkolakiem:
jabłka pieczone z konfiturą

Potrzebujesz:
Kilka ładnych, równej wielkości jabłek, miód, ¼ kostki masła, ulubioną 
konfiturę owocową, narzędzie do wydrążania środków z jabłek, 
głęboką blachę do pieczenia.

Przygotowanie:
1. Razem z dzieckiem umyjcie jabłka. Następnie wydrąż z owoców 

środki.
2. Wspólnie włóżcie do wydrążonych jabłek po odrobinie miodu i 

łyżeczce konfitury.
3. Daj dziecku do rączki kawałek masła. Niech wysmaruje nim spód 

blachy.
4. Na dno wlej odrobinę wody, żeby jabłka w trakcie pieczenia się 

nie przypaliły i pomóż dziecku w ustawianiu jabłek na blasze.
5. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 st. C. Piecz owoce przez

ok. 40 min., od czasu do czasu polewając je sosem z dna blachy. 
Pieczone jabłka są gotowe do jedzenia, kiedy tylko trochę 
przestygną.

                                                                 Smacznego!




