KOCHANI RODZICE,
Jest nam ogromnie miło, że myśląc o dobru własnych dzieci, zaufaliście właśnie naszemu przedszkolu.
Wybierając naszą placówkę, zapewne zapoznaliście się z jej koncepcją pracy, wartościami tu propagowanymi,
założeniami wychowania młodego człowieka.
Okres adaptacyjny stanowi duże wyzwanie dla dziecka, prawdopodobnie znacznie większe dla jego
rodzicaJ.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, starając się o utrzymanie spójnej koncepcji wychowawczej, przede
wszystkim zaś zdając sobie sprawę, że integracja w grupie rodziców właśnie ma istotne znaczenie dla funkcjonowania
ich samych i ich dzieci, zapraszamy do wzięcia udziału w następujących działaniach:
20. maja (czwartek), godzina 18.00 - 19.00 zdalne spotkanie o tym, JAK UŁATWIĆ DZIECKU START W
PRZEDSZKOLU. Do wzięcia udziału w nim zapraszamy wszystkich rodziców przyszłej grupy maluszków. Spotkanie
będzie zorganizowane na platformie zoom, link zostanie przekazany zgłoszonym chętnym. Spotkanie poprowadzi
mgr Danuta Kuźnik, nasz przedszkolny pedagog i logopeda
06. czerwca (sobota), godzina 9.00 – 15.00 zapraszamy na warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny. Tego typu
spotkania prowadzimy w naszym przedszkolu już od 10 lat, więc mają naprawdę sporą tradycję. Poza funkcją
dostarczania wiedzy i pomocą w zrozumieniu własnego dziecka, stanowią fantastyczną przestrzeń poznania się
rodziców, czasem ułatwiają kontakty rówieśnicze jeszcze przed startem we wrześniu,
W programie:
- odkryjemy tajemnicę „niegrzecznego zachowania” i znajdziemy na nie sposoby
- zastanowimy się jakich kompetencji życiowych chcemy nauczyć nasze dzieci, jakie są nasze wyzwania,
jakie metody wychowawcze stosowaliśmy do tej pory – które były skuteczne długofalowo?
- dowiemy się jak budować poczucie przynależności i indywidualności w naszych dzieciach
- wykonamy ćwiczenia, które pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytania, czy kary i krytyka mogą być narzędziem wspierającym
budowanie kompetencji życiowych dziecka i pokonanie trudności rodzicielskich?
- sprawdzimy jaki jest rezultat stosowania nagród w wychowaniu?
- dowiemy się jaka jest różnica pomiędzy pochwałą, a zachętą?
- zyskamy umiejętność równoczesnego bycia uprzejmym i stanowczym
- sprawdzimy jak działają na dziecko polecenia, a jak pytania motywacyjne i pytania pełne ciekawości
- zastanowimy się, kiedy ludziom (rodzicom) zdarza się „gadzie zachowanie” i co z nim robić….
…. I wiele innych zagadnień związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka
Więcej szczegółów na www.pozytywnadyscyplina.pl

Serdecznie zapraszamy.
Oczywiście warsztat odbędzie się, jeśli tylko warunki epidemiczne na to pozwolą. Bez wątpienia liczba osób
tym razem będzie ograniczona, co sprawia, że znaczenie będzie mieć kolejność zgłoszeń. Jeśli będzie
Państwa bardzo, bardzo dużo (na co w sumie liczymy), uruchomimy kolejny termin.
Koszt udziału dla obojga rodziców: 160 zł; dla mamy lub taty 110 zł
Zgłoszenia do 31. maja pod telefonem 502286416
Prowadząca: Danuta Kuźnik, mama czworga dzieci, Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny
dla Rodziców, pedagog, logopeda
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W ramach DNI OTWARTYCH, serdecznie zapraszamy na plac zbaw w naszym ogrodzie, wystarczy zgłosić
na furcie, że dziecko jest przyjęte do przedszkola. O możliwości wejścia do sali przedszkolnej
poinformujemy, gdy zmienią się obostrzenia związane z epidemią.
ŻYCZĄC BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ORAZ OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
s. Gabriela ze wspólnotą wychowawczą Przedszkola Sióstr Nazaretanek
im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

