
System pozytywnego wsparcia i ponoszenia konsekwencji w Niepublicznym Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach 

 

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone w naszym przedszkolu,  

a czego nie wolno. Tworząc „Kodeks  przedszkolaka” należy wspierać i motywować je do 

przestrzegania obowiązujących norm i zasad oraz  konsekwentnie egzekwować go.  

 

 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, wobec grupy oraz przed rodzicami. 

 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. 

 Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki. 

 Atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci. 

 Uatrakcyjnienie dnia (wprowadzenie nowej zabawy, bajka). 

 Chodzenie w pierwszej parze. 

 Drobne nagrody rzeczowe np. naklejki 

 Możliwość zabrania do domu na 2 dni wcześniej wyznaczonej zabawki. (Dzieci 

zbierają kolorowe pomponiki za swoje dobre zachowanie. Dziecko, które zbierze  

w ciągu miesiąca najwięcej pomponików, może zabrać w nagrodę zabawkę do domu. 

Uwaga: dziecko może oddać pomponiki za złe zachowanie!) 

 

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 niewywiązywanie 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 niezadowolenia z powodu zachowania dziecka. 

 Czasowe odsunięcie od zabawy.  

 Czasowe odsunięcie dziecka od grupy w czasie posiłku. 

 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).  

 Oddanie pomponika. 

 Brak możliwości przyniesienia swojej ulubionej zabawki w piątek lub odniesienie jej 

tego dnia do szatni. 

 Jeżeli wszystkie nie przyniosą zamierzonego efektu - odprowadzenie dziecka do innej 

grupy na ok. 15 minut. 


