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30 motywujących
informacji zwrotnych dla
nauczycielki i opiekunki 

w żłobku lub przedszkolu
Gotowe przykłady feedbacku, który możesz

dawać na co dzień członkom swojego zespołu
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Bliskościowa edukatorka. Wspieram pracę żłobków, przedszkoli oraz szkół. 
Z wykształcenia jest pedagogiem i doradcą zawodowym. Jestem autorką

pierwszego w Polsce kursu dla opiekunek w żłobku w nurcie bliskości, który
nadaje kwalifikacje do pracy. Fascynuje mnie temat przyjaznej adaptacji 

w żłobku i przedszkolu oraz pracy na relacjach. Moim celem biznesowym było
wypracowanie metod prowadzących do dobrostanu pracowniczego - co udało

się osiągnąć. Od kilku lat prowadzę bliskościowy żłobek i przedszkole "TULISIE"
w Krakowie. Jest założycielką grupy na FB zrzeszającej pracowników
 i pracodawców pracujących w żłobkach, przedszkolach i szkołach 

(Grupa Facebook - HR AKCJA DLA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ).



WSTĘP

Przed Tobą 30 przykładów feedbacku, który możesz dawać na co dzień
członkom swojego zespołu. Korzystaj z pomocy tej listy tak długo jak
potrzebujesz – do momentu, gdy przekazywanie informacji zwrotnej

pracownikom wejdzie Ci w krew. Doceniaj  zatrudnionych nauczycieli 
i opiekunki za ich zaangażowanie i talenty a następnie obserwuj, jak

motywacja w zespole rośnie!
 

Przykłady feedbacku dostosuj  do Waszej sytuacji.

 



Zostałaś wczoraj po godzinach i pomogłaś Gosi
zaopiekować się dziećmi. Dzięki temu wiemy, że
możemy na siebie liczyć w zespole i że
poradzimy sobie nawet z trudnymi sytuacjami.

Zajęcia sensoryczne, które zorganizowałaś dla
grupy, były bardzo interesujące i kreatywne.
Widziałam zachwyt w oczach dzieci! Bardzo
doceniam Twoje zaangażowanie i pracę twórczą.

Bardzo podobała mi się dziś Twoja empatia 
w stosunku do Zosi, która jest w trakcie
adaptacji. Cieszę się, że umiesz udzielić
wsparcia dzieciom w trudniejszych momentach.

Dziękuję, że tak cierpliwie zajęłaś się Stasiem,
gdy tego potrzebował.
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Bardzo się cieszę, że dzieci w Twojej grupie tak
świetnie się dzisiaj zintegrowały, gdy tworzyły
wspólną pracę. Bardzo doceniam to, że dbasz o
ich rozwój i uczysz je życiowych wartości.

Dziękuję, że umiałaś ukoić Stasia do snu. Dzięki
temu czuł się bezpiecznie i spał spokojnie
podczas drzemki.
.

Widzę, że troszczysz się o swoich
podopiecznych i inwestujesz 100% siebie w
każde dziecko w grupie. Właśnie tak powinien
postępować dobry nauczyciel. Myślę, że
możesz być inspiracją dla całego zespołu.

Czuję się prawdziwą szczęściarą, ponieważ mam
w zespole nauczyciela, który okazuje taką
troskę, zrozumienie i cierpliwość, jaką Ty od
siebie dajesz. Dziękuję Ci za wszystko.
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Cieszę się, że pomogłaś Antkowi w jedzeniu
obiadu. Miał dziś trudny dzień i potrzebował
chwili uwagi. Bardzo doceniam, że jesteś
otwarta na indywidualne potrzeby dzieci.

Jestem bardzo wdzięczna, że mamy takiego
nauczyciela (opiekuna) jak Ty. Sprawiasz, że   
dzieci wchodzą do przedszkola (żłobka) 
z szerokim uśmiechem. Dziękuję za wszystkie
niezwykłe rzeczy, które dla nich robisz.

.

Za nami bardzo wyczerpujący miesiąc! Dwie
trudne adaptacje i organizacja zajęć
sensorycznych – to było spore wyzwanie.
Pogoda nie sprzyjała spacerom, więc siedzenie
w salach było męczące dla dzieci. Myślę, że
zasługujesz na chwilę odpoczynku. Zaplanuj
sobie 2-3 dni urlopu, abyś mogła naładować
baterie.

Dziękuję, że towarzyszyłaś mi podczas
spotkania z Rodzicami. Informacje i wskazówki,
którymi się podzieliłaś, były bardzo cenne.
Rodzice czuli się zaopiekowani a ja miałam
pewność, że wszystko zostało powiedziane.
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Lubię Twój styl pracy z dziećmi podczas zabaw,
które wymagają sprawnej organizacji. Doceniam
Twój spokój, umiejętność koordynacji działań 
i podzielność uwagi. Jesteś właściwą osobą na
właściwym miejscu

Masz niesamowite poczucie humoru, które
pomaga dzieciom wyregulować trudne emocje.
Dystans w tej pracy jest bardzo potrzebny
 i widzę na Twoim przykładzie, jak bardzo może
być pomocny.

.

Podczas dzisiejszej kontroli zostaliśmy
wyróżnieni za doskonale prowadzony dziennik.
To oczywiście Twoja zasługa. Gratuluję!

Widzę, że   ciężko pracowałaś, aby przygotować
się do dzisiejszych zajęć. Wyszły naprawdę
fantastycznie. Świetna robota!
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Dziękuję, że wprowadziłaś nową koleżankę 
w rytm i szczegóły pracy. Cieszę się, że
jesteście dla siebie wsparciem w zespole 
i możecie wzajemnie na siebie liczyć.

Twój optymizm i uśmiech w pracy są bezcenne.
Zawsze, gdy ktoś ma gorszy dzień, mówisz coś
zachęcającego, żeby ta osoba poczuła się
lepiej. Dziękuję!

.

Dziękuję, że przesłałaś w terminie plan pracy
na ten miesiąc. Zawarłaś w nim ciekawe 
i kreatywne tematy. Bardzo mi to pomogło,
ponieważ teraz mogę zaplanować ewentualne
zakupy i wysłać do rodziców informacje 
o planowanych atrakcjach. Na pewno się
ucieszą, że ich dzieci aktywnie spędzają czas
w przedszkolu (żłobku).

Bardzo podoba mi się sposób, w jaki
rozwiązujesz konflikty z grupie. Jesteś
skoncentrowany na potrzebach dzieci. Widzę, że
inwestujesz w swój rozwój i wprowadzasz
zdobytą wiedzę w życie.
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Masz przecudowny głos. Dzieci uwielbiają, gdy
im śpiewasz a ja słucham z przyjemnością, gdy
mówisz do nich z takim spokojem, a
jednocześnie – fascynacją.

Bardzo Ci ufam i uważam, że jesteś świetną
organizatorką. Dlatego chciałabym Ci powierzyć
przygotowanie i koordynowanie akcji
charytatywnej z okazji "Dnia Ziemi".

.

Jesteś doskonałym nauczycielem! Zapewniasz
dzieciom świetną mieszankę aktywności
ruchowych, muzycznych i edukacyjnych.
Podczas Twoich zajęć panuje wspierająca
atmosfera, co jest dla mnie niezmiernie
ważne.

Twoje dzisiejsze zajęcia były bardzo angażujące
i kreatywne. Wykazałaś się ogromną uważnością
w stosunku do całej grupy. Podobało mi się, jak
zachęcałaś dzieci, by spróbowały zabawy z
masą ryżową.
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Twoje podejście do dzieci jest cudowne 
i wspierające! Jesteś cierpliwa i masz w sobie
ogromne pokłady empatii. Naprawdę wiesz, jak
sobie poradzić, gdy grupie przydarzy się trudna
sytuacja.

Twoje zajęcia są niesamowite! Przez zabawę
potrafisz przekazać tyle wartościowych treści.
Jestem pod wrażeniem Twojego warsztatu pracy.

.

Bardzo dziękuję, że pomogłaś Antosiowi wejść
w grupę i poczuć się bezpiecznie. Twoje
zajęcia integracyjne przynoszą realne efekty
wszystkim dzieciom. 

5 gwiazdek to za mało, żeby opisać atrakcje,
które zapewniłaś dzisiaj dzieciom. Wspólne
muzykowanie, zajęcia artystyczne i wyciszające
przed spaniem. Maluchy były zachwycone.
Dziękuję za Twoje zaangażowanie.
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Jesteś niezwykle ciepłą i życzliwą osobą. Cały
zespół bardzo docenia Twoją obecność wśród
nas.

Jesteś niesamowita. Zaplanowałaś
przedszkolakom fantastyczne zajęcia, które
uczą współpracy w grupie, a jednocześnie są
angażujące i kreatywne. Czas zleciał szybko a
dzieci były zaangażowane do samego końca.

.

Trzyma za Ciebie mocno kciuki 
i wierzę, że Twoja placówka może

działać jak dobrze naoliwiony
mechanizm
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