Miesięcznik
Żywiołów i Kompasu

ŁÓDŹ

Szalik dla św. Mikołaja

św. Mikołaj

Szanowni Państwo,
jak co miesiąc zapraszamy serdecznie do lektury naszego miesięcznika.
Grudzień to bardzo niezwykły czas: każdej grupie i klasie towarzyszył kalendarz
adwentowy, który przygotowywał nas do Bożego Narodzenia. Spotkaliśmy się
także całymi rodzinami podczas warsztatów adwentowych, na których
przygotowywaliśmy wieńce. Nie zabrakło wizyty św. Mikołaja, prawdziwego
biskupa, który obdarował dzieci podarunkami. W tym miesiącu uczestniczyliśmy
także w kilku akcjach charytatywnych: Szlachetnej paczce, a także zbiórce
odzieży dla schroniska dla bezdomnych i zabawek i książek dla Domu Samotnej
Matki. To była praktyczna lekcji hojności dla wszystkich.

kadra z Mikołajem

skupienie

ODKRYWCY

PODRÓŻNICY

KLASA STARTOWA

KLASA PIERWSZA

Wypatrują św.. Mikołaja

Śpiewają o Maryi.

Przygotowuje prezenty.

Przygotowuje
dekoracje na choinkę.
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Odkrywcy
Grudzień głównie upłynął Odkrywcom na
przygotowaniach do Świąt Bożego
Narodzenia. Udaliśmy się na pocztę, by
wysłać listy do Świętego Mikołaja.
Przygotowaliśmy
także kartki
dla
najbliższych.
Dzięki codziennemu odkrywaniu nowych
zadań adwentowych, nie zapomnieliśmy
o dobrych uczynkach wobec siebie oraz bliskich.
Nawet ptaszkom zapewniliśmy pyszne jedzenie
podczas mroźnych, śnieżnych dni. Do grupy
odkrywców dołączyła nowa koleżanka
Agnieszka. Cieszymy się, że jest nas coraz
więcej! 6 grudnia gościliśmy Świętego Mikołaja,
który przyniósł nam wspaniałe upominki. Ku
naszej ogromnej radości w odkrywcowej sali
stanęła choinka. Nie zwlekając ani chwili
udekorowaliśmy ją własnoręcznie wykonanymi
ozdobami oraz stworzyliśmy szopkę
bożonarodzeniową poznając przy tym historię
narodzin Jezusa Chrystusa oraz wędrówki
Trzech Króli za blaskiem gwiazdy. Ozdabialiśmy
również pierniczki, dzieląc się przy
opowieściami o naszych bożonarodzeniowych
tradycjach. W wirze przygotowań świątecznych
nie zabrakło edukacji- poznaliśmy samogłoskę
„o”, cyfrę 4 oraz kwadrat.

Nie możemy się doczekać, co przyniesie nam
nowy rok!
Kinga Spadło i Patrycja Chajdas

W styczniu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Proszę o coś, co chcę mieć, zamiast wyrywać.
Praca:
Staram się pracować w ciszy.
Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą w łazience.
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Podróżnicy
Przez cały adwent przygotowywaliśmy
s i ę n a p r z y j ś c i e Pa n a J e z u s a .
Przygotowania rozpoczęliśmy od
z ro b i e n i a w s p ó l n i e z ro d z i c a m i
wieńców adwentowych, których cztery
świece wyznaczały kolejne niedziele
mijającego okresu oczekiwania na
Święta.
Każdego poranka śpiewaliśmy z radością
historię o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi
Panny oraz spełniając zadania adwentowe.
Ubraliśmy choinkę, zrobiliśmy ogromny łańcuch
dla siebie, a dla innych drobne upominki.
Największa niespodzianka spotkała nas 6.12,
kiedy odwiedził nas Biskup Mikołaj, przynosząc
nam drobne upominki. Dzięki cierpliwości przy
pozowaniu do zdjęć, zrobiliśmy prezent dla
naszych rodziców- pamiątkowe fotografie.
Niedługo później poznawaliśmy informacje o św.
Barbarze i jej święcie, które obchodzą zwłaszcza
górnicy. Teraz już wiemy, jak ciężką
i niebezpieczną pracę wykonują oraz jak
rozpoznać węgiel kamienny. Ostatni tydzień
spędziliśmy na poznawaniu i rozmawianiu
o Świętach Bożego Narodzenia- o tym jakie
tradycje panują w naszych domach oraz jak
świętują ludzie w innych krajach. Wybraliśmy
się też na pocztę, by wysłać własnoręcznie
zrobione zaproszenia dla Babci i Dziadka,
zgodnie z naszym nawykiem “Starannie
wykonuje karty pracy i prace plastyczne”. Dzięki
wierszykowi, którego uczyliśmy się

w przedszkolu potrafimy też dokładnie wyjaśnić
czym są obowiązki i tak, jak mówi nasz nawyk,
staramy się pamiętać o swoim zadaniu
i dyżurze.
Dominika Sulima

W styczniu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Używam uprzjemych słów: "Dziękuję",
"Przepraszam", "Proszę, "Bóg zapłać".
Praca: Gdy pracuję, siedzę prosto przy stoliku.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety pamiętam o spuszczeniu
wody, zamknięciu klapy i umyciu rąk.
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Klasa startowa
Pewnie myślicie, że zaczniemy od tego, że
już nie mogliśmy doczekać się wizyty
św. Mikołaja? Otóż jesteśmy już na tyle
pomocni, że sami staliśmy się świętymi
Mikołajami dla innych.
Każdy z nas wylosował inną osobę
z grupy, a następnie własnoręcznie przygotował
słoiczki z brokatem i figurkami, które po
wstrząśnięciu imitowały zimową aurę. Wszystko
dlatego, że jednym z zadań miesiąca w cnocie
hojności “przygotowuje prezenty dla innych”.
Oprócz prezentów dla siebie część z nas
przeszukała ze swoim tatą szafy i podzieliła się
ubraniami dla bezdomnych ze schroniska
w Łodzi, by służyły im w mroźne dni. Zależy
nam, by w przyszłości być hojnym, już teraz
często praktykujemy tę cnotę i robiąc świąteczne
porządki w naszych półkach, oddaliśmy część
książek dla dzieci z Domu Samotnej Matki,
starając się, by nie były to książki, których nie
lubimy, ale by naśladować wdowę z Pisma
Świętego, która oddała to, co było dla niej
bardzo cenne- ostatni grosz. Jeśli chodzi o naszą
naukę to zrobiliśmy wspólnie kilka
eksperymentów, np. wiemy już jak działa ocet
na jajko, albo co się rozpuszcza w wodzie,
a także co tonie, a co pływa. Robienie takich
doświadczeń sprawia nam ogromną
przyjemność. Przy okazji poznaliśmy jednostki
miar płynów, zrobiliśmy swoją wagę szalkową
i ważyliśmy przedmioty oraz samodzielnie
wykonaną linijką mierzyliśmy to, co nas otacza.
Wiemy też już co nieco o misjonarzach i ich
posłudze w Afryce oraz o sposobach zwierząt na
p r z e ż y c i e z i m y. W d u c h u i c z y n a c h
przygotowujemy się do Świąt Bożego

Narodzenia, tworząc ozdoby choinkowe,
czytając ciekawostki o tradycjach obchodzenia
tych świąt w innych krajach oraz śpiewając
kolędy.
Roma Zabłuda-Stępień

W styczniu cnotą miesiąca będzie lojalność.
Zadania tygodnia:
nawyk pobożności: Z ufnością powierzam swoje sprawy Bogu
- dotrzymuje danego słowa
- zachowuje dyskrecję w sprawach rodzinnych
- mówię dobrze o innych
- ufam rodzicom i nauczycielom
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Klasa I
Miesiąc grudzień był wyjątkowym miesiącem,
ćwiczyliśmy w nim cnotę hojności, w czym
patronowała nam Święta Kinga. I choć hojność
w grudniu może kojarzyć się z choinką
i prezentami, to my poznaliśmy inne jej oblicza!

Nie tylko ładnie zapakowane pudełko
z kokardą może przynieść innym radość.
Uczyliśmy się, że można dzielić się także swoimi
rzeczami, przyborami szkolnymi, ale co
najważniejsze także sobą i swoim czasem,
dlatego szczególnie dbaliśmy o to, żeby spędzać
czas z tymi, którym najmniej do tej pory
poświęcaliśmy czasu. W związku z adwentem,
stworzyliśmy własny kalendarz adwentowy,
w którym czekały na nas zadania pomagające
nam w realizowaniu nawyku pobożności czyli
przygotowaniu duchowym do Świąt Bożego
Narodzenia.
Na pewno też jesteście ciekawi naszego
czytelniczego projektu, zapraszamy do szkoły
by na bieżąco podziwiać efekty naszego
wspólnego wysiłku, do tej pory osiągnęliśmy
dwa etapy
i jesteśmy w połowie trzeciego, który zakłada
wspólne przeczytanie 1200 stron. Kiedy tylko
nam się to uda, na tablicy zawiśnie kolejna
księga symbolizująca osiągnięty przez nas cel.
W związku z naszą czytelniczą pasją,
wybraliśmy się do pobliskiej biblioteki, gdzie
zadaliśmy Pani bibliotekarce nurtujące nas
pytania. Jeżeli chcecie je poznać oraz
odpowiedzi na nie, to zapraszamy do nas!
Możecie o efektach tego projektu poczytać na
plakacie , który powstał po powrocie do szkoły.
W grudniu w związku z tradycją
obdarowywania się prezentami, my także

robiliśmy prezenty, które dawaliśmy sobie
nawzajem – śnieżne kule – oczywiście nikt nie
wiedział wcześniej, kto robi prezent dla kogo,
ponieważ to
b
y
ł
a
niespodzianka,
uważamy że
jak najbardziej
udana.
Jednym
z
z a d a ń
adwentowych
było także
ubranie choinki
oraz stworzenie
szopki. Dzięki cnocie współpracy, którą
ćwiczyliśmy do tej pory zadanie to okazało się
bardzo łatwe i przyniosło nam wiele radości i
uśmiechów.
Między tymi wszystkimi chwilami nie
zapomnieliśmy o nauce, która jest bardzo
ważna, doskonalimy się w tym co już umiemy
(w czytaniu także) oraz ciągle uczymy się
czegoś nowego, starannie prowadzimy nasze
ćwiczeniówki a kiedy skończymy wcześniej
zadania gramy w gry matematyczne.
Karolina Ciszek

W styczniu cnotą miesiąca będzie lojalność.
Zadania tygodnia:
nawyk pobożności: Z ufnością powierzam swoje sprawy Bogu
- dotrzymuje danego słowa
- zachowuje dyskrecję w sprawach rodzinnych
- mówię dobrze o innych
- ufam rodzicom i nauczycielom
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Psychomotoryka - ruch pełen
znaczeń
Aktywność ruchowa jest niezwykle ważna do
prawidłowego rozwoju dziecka. Przedszkole
Żywioły dokładając wszelkich starań, by
całościowo kształcić i wychowywać młodego
człowieka organizuje zajęcia psychomotoryki
pięć razy w tygodniu. Zwraca się na nich
uwagę, iż każdy ruch wywiera wpływ na umysł,
ciało i psychikę.

nieznanych dla siebie sytuacji, eksperymentowanie
przedmiotami czy rozwiązywanie zadań w grupie.
Zadania, przeciwności pojawiające się podczas zajęć
ruchowych dają dziecku szansę na podejmowanie
ryzyka, ponoszenie odpowiedzialności za podjęte
decyzje oraz zdolność wyciągania wniosków. Podczas
przygotowywania i prowadzenia zajęć
psychomotorycznych należy pamiętać, iż wszelkie
działania prowadzące do doskonalenia czynności
ruchowych są niezwykle istotne, ponieważ stanowią
warunek konieczny
procesów uczenia się.
W naszym przedszkolu
dzieci codziennie
uczestniczą w 30
minutowych zajęciach z
psychomotoryki, które
dzięki odpowiednim
ćwiczeniom, torom
przeszkód pokonywanym
indywidualnie i zabawom
z e s p o ł o w y m
wszechstronnie się
rozwijają.
W każdym miesiącu
realizujemy aktywności wiodące, które przyczyniają
się do zdobywania konkretnych umiejętności. Są to
m.in.:
czołganie, czworakowanie, naprzemienne chodzenie,
turlanie, zwis. Dzięki tym ćwiczeniom stymulowana
jest każda z półkul mózgu, poprawia się komunikacja
międzypólkulowa, tworzą się nowe połączenia
nerwowe, poprawia się motoryka mała, zwinność,
koncentracja. Dla przedszkolaków jest to świetna
zabawa i każdego dnia z niecierpliwością czekają na
psychomotorykę.
Marta Góralczyk

Dzięki zajęciom psychomotoryki dzieci mają
możliwość zaspokojenia jednej z podstawowych dla
wieku przedszkolnego potrzeb, jaką jest potrzeba
ruchu. Różnorodne zajęcia ruchowe, takie jak gry
zespołowe, tory przeszkód czy wyścigi dają dzieciom
możliwość
nabywania
n o w y c h
nawyków i
umiejętności
o
r
a
z
doskonalenia
tych, które
z d o b y ł y
wcześniej. Głównym celem zajęć psychoruchowych
jest kształcenie u dzieci pozytywnego obrazu
własnego ciała oraz rozwój intelektualny poprzez

poznawanie najbliższego środowiska, różnorodnych
przedmiotów. Dzięki wykonywaniu toru przeszkód
zawierającego między innymi ćwiczenia
równoważne, rzuty do celu czy wspinanie się na
drabinki dzieci nabywają takie cechy charakteru jak
samodzielność, odwaga, koncentracja czy
wytrwałość. Radosna atmosfera towarzysząca
zabawom w berka czy wyścigom sprzyja
harmonijnemu rozwojowi oraz uczy przestrzegania
zasad. Zajęcia psychomotoryki umożliwiają dziecku
pokonywanie przeszkód, przezwyciężanie trudnych,
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Okres newralgiczny dla kształtowania cnoty hojności
przypada na 7-11 rok życia. Z bardziej rozwiniętą
świadomością, dzieci odczuwają impuls by służyć i
pomagać, są bardziej otwarte na rodziców, wykazują
skłonność do posłuszeństwa, a także mają naturalne
poczucie sprawiedliwości i zaczynają rozwijać
towarzyskość.
Dlatego musimy wykorzystać ten etap by uczyć
nasze dzieci hojności, łącząc cztery słowa: DAWAĆMIŁOŚĆ-RADOŚĆ-DOBRO. Wartość hojności nie leży
w ilości tego, czym się obdarowuje, ale w wysiłku
włożonym przez daną osobę i w jej intencjach. Od
tego wieku mogą już przekształcić zwyczaj
obdarowywania, który wypracowywały od
najmłodszych lat, w prawdziwą cnotę. (...).
Pierwszy poziom: daję to, co mam w nadmiarze
Dawanie tego, co jest nam zbędne lub co nas nie
kosztuje, nie jest prawdziwą hojnością. Jest
materialistyczną wizją życia. Niemniej musimy
zauważać pozytywną stronę działania naszego
dziecka, bardziej niż negatywną, ponieważ zaczyna
ono wspinać się na piramidę hojności.
Twoja ośmioletnia córka daje w prezencie swojej
przyjaciółce lalkę (oczywiście w dobrym stanie),
ponieważ ma już trzy. Dała to, co miała w
nadmiarze. Co na tym zyskała? Radość swojej
koleżanki. Jednakże jeśli twoja córka ma tylko tę
jedną lalkę i odda ją swojej przyjaciółce, która
zachorowała, ta pomyśli: „Jaka jesteś dobra,
oddajesz mi swoją jedyną lalkę, jak bardzo mnie
lubisz”. Twoja córka zyska to, że zobaczy
przyjaciółkę szczęśliwą, a zarazem poczuje ogromną
satysfakcję.
Drugi poziom: daję, oczekując zapłaty
To również nie jest prawdziwa hojność, choć
zarówno dzieci jak i dorośli oczekują wzajemności
od osób, które kochają. Jednakże ten rodzaj zapłaty
– wzajemność – jest czymś innym niż zmuszeniem

Hojność na trzech poziomach1
Powszechnie dzieci, także wielu dorosłych,
pomagają innym lub dzielą się swoją
własnością oczekując czegoś w zamian.
Niemniej bezwarunkowa hojność jest jedną
z cnót właściwych człowiekowi, która
najbardziej go udoskonala i przybliża do
szczęścia. Jest bezpośrednio skorelowana
z miłością i sprawiedliwością.
Był sobie król, który chciał zbudować ogromny pałac.
Zlecił jednemu z synów jego konstrukcję. Wręczył
mu potrzebne pieniądze, a przebiegły syn pomyślał
wtedy: „Zbuduję pałac z materiałów niskiej jakości, a
to, co zaoszczędzę, zachowam dla siebie”. Tak też
uczynił. Gdy ukończył budowę pałacu, przyszedł do
ojca i powiedział: „Pałac już jest ukończony. Możesz
nim zarządzać.” Król wziął klucze i zwrócił je
synowi, mówiąc: „Ofiarowuję Ci pałac, który
zbudowałeś. To Twój spadek.”
Ta historia może posłużyć nam do wyjaśnienia
naszym dzieciom wartości jaką jest hojność. Kiedy
ktoś ma w zwyczaju poszukiwanie własnej korzyści
niemal ponad wszystko, zwykle kończy tak jak książę
z tej historii – otrzymuje zapłatę za swój brak
hojności i spotyka się z tym, że w swoim egoizmie,
zrobił sobie samemu wielką szkodę. Każdy zbiera to,
co zasiał.
Hojność – wartość, która daje szczęście
Skłonność do pomagania innym i dawania własnych
rzeczy bez oczekiwania niczego w zamian.
Szlachetność lub wielkość charakteru.
Bezinteresowny akt woli, dzięki któremu dana osoba
wysila się by dać coś od siebie, aby zaspokoić
potrzebę kogoś innego, pragnąc jego dobra.

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Nawrócenie jest sprawą jednej chwili.
Uświęcenie — dziełem całego życia."
Droga, punkt 285

1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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kogoś do wypłaty wynagrodzenia czy wymaganiem
tego od niego. „Dam Ci ten samochód, jeśli ty mi
dasz motocykl”. Działając tak, twoje dziecko
ofiarowuje w sposób interesowny, szuka wpierw
swojego dobra i dlatego nie rozwija cnoty hojności.
„Nakryję do stołu, jeśli ty mi za to zapłacisz”. –
Twoje dziecko tak naprawdę nie pomaga w domu,
ale oczekuje wynagrodzenia finansowego.
Z drugiej strony ten poziom, choć również wpisuje
się w materialistyczną wizję świata, może pomóc
dziecku wzrastać w hojności, pod warunkiem że
nauczymy je myśleć w ten sposób: „Jak chcesz aby
widzieli cię inni? Jako dziecko, które nie dzieli się z
innymi i jest egoistą czy jako kogoś hojnego?”.
Prawdziwa hojność nie polega na szukaniu poklasku
u innych, ale na „byciu” prawdziwie hojną osobą ze
względu na sam fakt szukania dobra drugiej osoby, o
czym mowa w dalszej części
artykułu.
Nawet w takiej sytuacji należy
zachęcać nasze dzieci do
pożyczania rzeczy swoim braciom
czy kolegom lub do poświęcania
własnego czasu innym, mimo
oczekiwania za to jakiejś zapłaty.
Chodzi o stwarzanie im wielu
szans do wkładania wysiłku w
obdarowywanie i dzielenie się,
mimo że intencje na początku nie
są wystarczające. Nie możemy też
wymagać od naszych dzieci w tym
wieku by wysilały się bardziej, niż
są w stanie. Uczą się. Uczymy ich
bycia hojnymi. Dlatego jeśli nasze
dziecko zawsze daje wymagając od
swoich rodziców, rodzeństwa czy
kolegów zapłaty lub obdarowuje, szukając

interesownie jedynie własnego dobra, skończy jako
egoista. Musi być wrażliwe na to, czego potrzebują
inni, nie tylko szukać swoich korzyści.
Trzeci poziom: daję coś od siebie z wysiłkiem
Ten sposób postępowania niesie za sobą satysfakcję
oraz radość ze zrobienia czegoś dobrego, ponieważ
w tym wieku już się to rozumie. Kiedy ktoś
obdarowuje, a zarazem daje siebie, znajduje więcej
szczęścia, niż kiedy ma i się nie dzieli. By dalej
kształtować w naszych dzieciach hojność, my rodzice
możemy uczyć je doceniania wartości tego, co
posiadają, czy to będą pieniądze, konkretne
przedmioty, czy ich własny czas. Wszystko się osiąga
za cenę pracy i poświęcenia. W ten sposób będą
pomału odkrywały potrzeby innych i wartość
dawania czegoś od siebie z wysiłkiem.
I nie tylko należy uczyć nasze dzieci dawania rzeczy
materialnych lub dzielenia się nimi,
ale również obdarowywania
własnym czasem i „dawania
siebie”. Czasami będą one musiały
odłożyć pracę lub naukę, by zrobić
coś, o co je prosi tata, mama, brat
lub przyjaciel. Jest się hojnym gdy
słucha się z cierpliwością brata,
kiedy jest się wdzięcznym
przyjacielowi, kiedy opiekuje się
młodszym bratem i, oczywiście,
kiedy się przebacza. Ważne jest
wyjaśnienie im, że hojność i służba
drugiemu człowiekowi jest
obowiązkiem wobec innych, oraz
że zyskuje się satysfakcję ze
spełniania dobrych uczynków
wobec innych. (...)
Patricia Palacios

Kalendarium - ważne daty w styczniu:
6 stycznia - Orszak Trzech Króli
19 stycznia - Konferencja Wychowawcza "Czy w Twoim domu rośnie bohater?"
21 stycznia - Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Kompas
22 stycznia - Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Żywioły
26 stycznia - Dzień Skupienia. kaplica DA 5, ul. Skorupki 5, godz. 10:00 dla mężczyzn, godz.
13:30 dla kobiet
2 lutego, godz. 10:00 - Dzień Otwarty w Szkole Kompas
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