
10 KROKÓW, KU TEMU BY STAĆ SIĘ  
LEPSZYM RODZICEM 

1. MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĄ WSZYSTKICH 
DZIECI, jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz 

dziecku swoja miłość, przytulając je i mówiąc mu „kocham cię”, tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na 
nią zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości. 

2. SŁUCHAJ UWAŻNIE TEGO, CO MÓWI TWOJE DZIECKO. Interesuj się tym, co robi i co czuje. 
Zapewnij je, że silne uczucia nie są czymś złym, jeśli wyraża się je w sposób odpowiedni. Im częściej będziesz 
to robić, tym rzadziej będziesz musieć je dyscyplinować. 

3. GRANICE SĄ POTRZEBNE NAWET W NAJBARDZIEJ KOCHAJĄCYM SIĘ ZWIĄZKU,  
W KTÓRYM LUDZIE POTRAFIĄ SIĘ SŁUCHAĆ. Bycie rodzicem polega między innymi na wyznaczaniu 
granic. Pamiętaj, że jest czymś naturalnym i normalnym, że dziecko testuje te granice. To nie jest niesforność, 
ale część procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpiecznie, jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś, nawet 
jeśli zdarza się, że na nie narzekają. 

4. ŚMIECH POMAGA ROZŁADOWAĆ NAPIĘTE SYTUACJE. Czasami rodzice stają się tacy poważni, 
że rodzicielstwo przestaje dawać im radość. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie na 
śmiech, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja. 

5. POSTRZEGANIE ŚWIATA Z PERSPEKTYWY DZIECKA i wyobrażanie sobie, co czuje Twoje 
dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij sobie, kiedy byłeś dzieckiem i jak wówczas 
niezrozumiały wydawał Ci się świat dorosłych. 

6. CHWAL I ZACHĘCAJ SWOJE DZIECKO. Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze zachowywało  
i zachęcaj je do podejmowania wysiłku. Chwal je za dobre zachowanie i staraj się ignorować te niewłaściwe.  
Im częściej będziesz zrzędzić, tym rzadziej Twoje dziecko będzie Cię słuchać. 

7. SZANUJ SWOJE DZIECKO TAK, JAK SZANOWAŁBYŚ DOROSŁEGO. Pozwól mu uczestniczyć  
w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go dotyczą. Uważnie wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar 
powiedzieć mu coś przykrego, zastanów się, jak by to zabrzmiało, gdybyś powiedział to komuś dorosłemu. 
Przeproś, jeśli postąpiłeś niewłaściwie. 

8. USTAL PORZĄDEK DNIA. Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej Wam będzie uniknąć 
konfliktów, jeśli ustalisz jasny porządek dnia. Będą się czuły lepiej, jeśli wprowadzisz stałe pory posiłków, 
snu i głośnych zabaw. 

9. W KAŻDEJ RODZINIE POTRZEBNE SĄ PEWNE ZASADY, jednak staraj się zachowywać 
elastyczność w stosunku do bardzo małych dzieci. Kiedy już ustalisz zasady bądź konsekwentny. Dzieci mogą 
się czuć bardzo niepewnie, jeśli jednego dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją odwołasz. 
Czasami trzeba ustalić odmienne zasady poza domem, które należy dziecku wyjaśnić. 

10. NIE ZAPOMINAJ O WŁASNYCH POTRZEBACH, jeśli to wszystko zaczyna przypominać ciężką 
pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz trochę czasu dla siebie. Zrób coś, co sprawia Ci 
przyjemność. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że tracisz panowanie nad sobą, albo, że w każdej chwili możesz 
krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój się i policz do dziesięciu. 
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Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Od września 
2014 roku wszystkie sześcioletnie dzieci zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. W chwili obecnej 
jest to uzależnione od decyzji rodziców. Ale im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym większe 
ma szanse na rozwój swoich uzdolnień i umiejętności.

Projektu zrealizowanego w okresie 01.10.2012–30.11.2012 przez Gminę Wólka 
w formie wspierania realizacji zadania publicznego 

współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Realizacja szkolnych programów 

promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej.

BIULETYN 
INFORMACYJNY

Zrealizowane zadanie polegało na promocji korzyści wynikających  
z wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym na terenie 
Gminy Wólka. Terenem realizacji zadania publicznego były:
1. Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce
2. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
3. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
4. Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
5. Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

Założone reZultaty:
1. Wzrost wiedzy rodziców nt. korzyści nauki wczesnoszkolnej dzieci
2. Zmiana świadomości dotyczącej roli matek w wychowaniu i opiece 

nad dzieckiem 
2. Integracja środowiska lokalnego wokół szkół i przedszkoli
4. Zainteresowanie dzieci nauką szkolną
5. Podniesienie umiejętności nauczycieli
6. Zwiększenie roli rady rodziców w działalności 
 placówek.

Więcej informacji na www.wolka.pl



ZrealiZowane Zadania:
1. Wyjazd dzieci na przedstawienie „Mała Sy-

renka” do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie.
 W wyjeździe uczestniczyły dzieci oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
oraz  przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola w Turce.  Łącznie wyjechało 117 dzieci.

2. W każdej placówce odbyły się Pikniki ro-
dzinne, zorganizowane przy współudziale Dy-
rektorów, Nauczycieli oraz Rodziców. Sadzono 
rośliny, rozdawano certyfikaty oraz mile spędza-
no czas przy sutym poczęstunku. Odbywały się 
także zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców.

  W Samorządowym Przedszkolu odbyło się 
spotkanie z Panią Leśnik, która wprowadziła 
dzieci w świat przyrody, dbałości o środowisko 
wokół siebie, odpowiedzialności za przyrodę 
i umiejętne korzystanie z darów natury. Prowa-
dziła konkursy dla dzieci, rozdając nagrody.

3. Warsztaty dla rodziców.
 Zostały przygotowane warsztaty dla rodzi-

ców  „ABC Pierwszaka – czyli jak przygoto-
wać dziecko do szkoły. Trenerem była Pani 
Agnieszka Bielak – pedagog szkolny. Materia-
ły dostępne są na stronie www.wolka.pl

4. Warsztaty dla nauczycieli.
 W warsztatach prowadzonych przez Polskie 

Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
KLANZA, wzięło udział 16 nauczycieli ze 
wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Wól-
ka. Zajęcia dotyczyły umiejętności wykorzy-
stania zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci.

ankieta dla rodZiców

1. Czy obserwuje Pani / Pan zmiany w zacho-
waniu dziecka, odkąd zaczęło chodzić do 
szkoły?

 Wszystkie odpowiedzi były na TAK. Rodzice 
zauważyli zaciekawienie dzieci światem, nowy-
mi rzeczami, poprawę zachowania i umiejętno-
ści przebywania w grupie, możliwość tworzenia 
relacji społecznych.

2. Czym różni się szkoła zapamiętana z Pani / 
Pana lat szkolnych, od tej do której uczęszcza 
Państwa dziecko?

 Odpowiedzi rodziców dotyczyły warunków loka-
lowych, dostosowanych sal, toalet do wieku dzieci 
oraz wyposażenia w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne i zabawki. Metody pracy z dziećmi okre-
ślono jako nowoczesne i zindywidualizowane.

Gdzie szukać dodatkowych informacji na temat edukacji dzieci sześcioletnich?   
 www.6latek.ore.edu.pl www.men.gov.pl/6latek


