
System motywacji do nabywania zachowań pożądanych, kształtowanie postaw zgodnie z powszechnie 
uznanymi wartościami i normami społecznymi.

We wrześniu 2020 r. został wprowadzony kodeks przedszkolaka, dzieci poznały zasady prawidłowego 
zachowania.

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.
- Pochwała wobec grupy.
- Pochwała 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 (grupy starsze)
- Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy.
- Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki.
- Otrzymanie „słoneczka” na tablicy motywacyjnej (grupa Biedronki i Smerfy)
- Otrzymanie pieczatki na rękę lub naklejki na ubranie ( grupa Pszczółki)

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 nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

Formy wzmocnień negatywnych:

- Upomnienie słowne indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).
- Upomnienie słowne wobec grupy.
- Przeprowadzenie zajęć przypominających o zasadach i regułach zachowania w przedszkolu
- Poinformowanie rodziców o przewinieniu
- Czasowe odsunięcie od zabawy.
- Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.
- Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania
(skłonienie dziecka do autorefleksji).
- Spędzenie kilku minut na "krzesełku przemyśleń"
- Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).
- Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek w kącikach
zainteresowań).
- Otrzymanie „chmurki”, wykrzyknika na tablicy motywacyjnej (grupa Biedronki i Smerfy)
- Otrzymanie czarnej kropeczki na rączkę ( grupa Pszczółki)
- Stosowanie wyciszających grupę piosenek i wierszyków


