
Szanowni Państwo, 
 zapraszamy do lektury październikowego Miesięcznika Żywiołów             
i Kompasu. Przyszła jesień i ona będzie tematem wiodącym w miesięczniku, choć 
warto przygotować się na niespodzianki, które zawarte są w tekstach. 
Wychowawcy przygotowywali w październiku wiele niesamowitych zajęć, przez 
co dzieci już dawno zapomniały o wakacjach. Ważnym wydarzeniem w szkole 
Kompas było ślubowanie pierwszoklasistów.  
 Na deser przedstawiamy artykuł "Pomóż dziecku odkryć pasję" napisany 
przez Jenni Stahlmann i Jody Hagaman. Życzymy udanej lektury. 

Odkrywcy 
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PODRÓŻNICY 
Tańczą śmieciową 

sambę i poznają czym 
jest ekologia.

ODKRYWCY 
Poznają samogłoskę e i 

liczbę 2.

Miesięcznik  
Żywiołów i Kompasu 

ŁÓDŹ 30 WRZEŚNIA 2017

Jesienna aura 

Radość z deszczu 

Zdobywcy kosmosu 

Ślubowanie

KLASA STARTOWA 
Poznają do czego 

wykorzystywane są 
żołędzie i kasztany.

KLASA PIERWSZA 
Rozwijają umiejętności 

w czytaniu, sumienności 
i cierpliwości.



Odkrywcy 
Witajcie w październiku! Miesiąc ten 
przywitał nas piękną pogodą, która 
zapowiedziała nam ciepłą jesień. 

 Dzięki temu mogliśmy cieszyć się 
słońcem, spędzając dużo czasu na naszym 
przedszkolnym podwórku. Tematy, którymi 
zajmowaliśmy się w październiku również 
zachęcały nas do spacerowania oraz odkrywania 
jesiennej aury. Dużo rozmawialiśmy o darach 
jesieni, o tym, czym ta pora roku się 
charakteryzuje. Pod naszą badawczą lupę wpadł 
także las. Dowiedzieliśmy się z jakich warstw się 
składa – samodzielnie wykonaliśmy plakat, 
który często nam o tym przypominał. Wiemy już 
jakie rośliny oraz zwierzęta możemy spotkać 
pomiędzy drzewami. Poznaliśmy też zasady, 
którymi powinniśmy się kierować odwiedzając 
las. Jeśli nie będziemy pamiętali jak się 
zachować, przypomną nam o tym tablice 
informacyjne znajdujące się w każdym lesie – 
my wiemy gdzie ich szukać. Poznaliśmy nową 
samogłoskę: e oraz cyfrę 2. Na plastyce 
wykonywaliśmy jesienne drzewa – raz 
pobiegliśmy do parku, żeby pozbierać kolorowe 
liście, które miały przyozdobić korony drzew. 
Możemy powiedzieć, że wykonaliśmy te prace 
od początku do końca SAMODZIELNIE! Jak     
co miesiąc poznaliśmy nowe nawyki, które 
powolutku wdrażaliśmy w nasze życie. 

Umiemy już odkładać na miejsca narzędzia, 
k tó rych używa l i śmy, sami zak ładamy                  
i zdejmujemy kurtki, oraz zawsze pamiętamy    
o słowach proszę, dziękuje, przepraszam.         
W październiku towarzyszył nam św. Stanisław 
ze Szczepanowa, jednak pamiętal iśmy,             
że to miesiąc w którym szczególnie modlimy się 
do Maryi. Pod koniec wykonaliśmy piękny 
różaniec, który będzie nam przypominał,          
że do naszej Mamy, możemy modlić się zawsze, 
nie tylko w październiku. Miesiąc zakończyliśmy 
wspaniałym balem na cześć Wszystkich 
Świętych. Każdy z nas przebrał się za świętego, 
którego najbardziej lubi. Zabawa była przednia! 
Dni coraz krótsze, a pogoda smutniejsza… ale   
u nas – Odkrywców zawsze jest wesoło               
i ciekawie. Z niecierpliwością czekamy             
na listopad. 

Kinga Spadło i Patrycja Chajdas  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MIESIĘCZNIK ŻYWIOŁÓW I KOMPASU 31 PAŹDZIERNIKA 2018

W listopadzie będziemy pracować  
nad następującymi nawykami: 

Socjalizacja:  Czekam cierpliwie na swoją kolej. 
Praca:              Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik. 
Autonomia:   Pamiętam o wycieraniu nosa w chusteczkę. 



Podróżnicy 
Jesień z dużą mocą zawitała do nas, 
jednak nawet temperatury ani deszcz 
nie powstrzymują nas od codziennych 
spacerów. 

 Razem z poznawaniem tej pory roku 
zaczęliśmy też zbierać informacje na temat 
ochrony środowiska. Potrafimy wyrecytować 
wierszyk, dzięki któremu zrozumieliśmy           
co oznacza słowo EKOLOGIA, a świat chcemy 
sprzątać w rytmie samby i to „śmieciowej 
samby”. Dużo liczymy, kasztany pomagają nam 
poznawać tajniki dodawania i coraz lepiej sobie 
z tym radzimy. Dzięki zajęciom o zjawiskach 
fizycznych wiemy jak działa silnik odrzutowy     
i potrafimy go zaprojektować z użyciem 
balonów i słomek! Zrealizowaliśmy też projekt 
kosmos, w ramach którego każdy z nas mógł 
wybrać planetę, którą chciałby zaprezentować 
swojej grupie. Każdy ochotnik w domu, wraz     
z rodzicami przygotował informacje, makiety, 
zadania, a nawet zabawy, a następnie przystąpił 
do działania. Z niewielką pomocą Pani Dominiki 
przedstawiliśmy informacje ćwicząc tym samym 
pamięć, pewność siebie i odwagę! Codziennie 
ćwiczymy też te cechy pokonując tory przeszkód 
na psychomotoryce. Dodatkowo w tym miesiącu 
zaczęliśmy zabawy z balonem, zamiast piłki,    
co jest dla nas wstępem do gry w siatkówkę. 
Grywamy również w szachy- w każdy piątek 
mamy zaszczyt przebywać wśród królów            
i królowych oraz innych figur szachowych, 
poznając ich możliwości. Pan Krzysztof 
wprowadza nas w bajkowy świat tych postaci 

ucząc nas wierszyków i rymowanek, byśmy 
łatwiej zapamiętali jak poruszać się na planszy. 
K o l e j n y n i e t y p o w y d z i e ń s p ę d z o n y                    
w przedszkolu to bal Wszystkich Świętych. Tego 
dnia przyszliśmy przebrani za świętych lub 
błogosławionych. Była to okazja do rozmowy     
z rodzicami na temat naszych patronów i ich 
życiorysów. Na samym balu jeździliśmy             
w pociągu zatrzymując się przy krzyżu            
św. A n d r z e j a , u k ł a d a l i śm y p o j a z d y                   
św. Krzysztofa i szukaliśmy przedmiotów            
z pomocą św. Antoniego. Zabawy zakończyliśmy 
wspólnymi tańcami oraz wspólnym zjedzeniem 
babeczek. W tym dniu szczególnie zwracaliśmy 
uwagę na to, kto może być dla nas wzorem       
w życiu. 
  
Dominika Sulima i Roma Zabłuda-Stępień 
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W listopadzie będziemy pracować  
nad następującymi nawykami: 

Socjalizacja: Słucham uważnie innych i cierpliwie czekam na 
swoją kolej. 
Praca: Po skończonej pracy odkładam przybory na miejsce. 
Autonomia: Przed wejściem do przedszkola/domu wycieram 
dokładnie buty. 



Klasa startowa 
W październiku bardzo dużo czasu 
poświęciliśmy na poznawaniu jesiennej 
przyrody, a zaczęliśmy od roślin. 

 Poznaliśmy nareszcie tajemnicę dlaczego 
spadają liście z drzew oraz skąd tyle różnych 
kolorów się na nich wzięło, skoro wcześniej 
wszystkie były zielone. Wykazaliśmy się wiedzą 
na temat warzyw zielonych i czerwonych, 
których jest tak dużo wokół nas. Jedno zadanie 
zapadło nam w pamięci, ponieważ musieliśmy 
rozpoznać konkretne warzywo po dotyku           
i zapachu, co odważniejsi mogli spróbować sił  
w smakowaniu, a to wszystko przy zasłoniętych 
oczach. Naprawdę nic nie widzieliśmy a i tak 
udało się nam rozpoznać prawie wszystkie 
warzywa. Pan Jacek pochwalił nas, że jesteśmy 
bardzo zdolni. Dowiedzieliśmy się również       
co dorośli mogą zrobić z żołędzi i kasztanów. 
Byliśmy zdziwieni jak pan Jacek opowiadał nam, 
że z żołędzi i kasztanów można zrobić kawę, 
mąkę i nalewki na różne schorzenia .                  
A my myśleliśmy, że nadają się jedynie             
do tworzenia ludzików i innych postaci. Teraz 
jesteśmy mądrzejsi. 
Skoro o roślinach już było, to przyszedł też czas 
na zwierzęta. Wiedzieliście co to są ptasie 
sejmiki i latanie kluczem, jakie zwierzęta 
gromadzą zapasy, które odlatują do ciepłych 
krajów, a które zimują zaszywając się                
w ciemnych norach lub jaskiniach? My już 
wiemy! 
Pewnego dnia zawitał do naszej szkoły 
pracownik NASA, mówił po amerykańsku  
i ciężko było go zrozumieć, bo my uczymy się 
tylko języka angielskiego. Na całe szczęście pani 
Karolina wszystko wie i zaczęła nam tłumaczyć, 

że gość przyleciał do nas z listem od dyrektora 
NASA. Jak tylko pan Jacek przetłumaczył list już 
wszy s tko by ło w iadomo. Amerykan ie 
potrzebowali naszej pomocy, bo jakiś teleskop 
Habela, Humela czy jakoś podobnie, się popsuł  
i kompletnie nie wiedzieli jak go naprawić.     
Na całe szczęście jesteśmy już na tyle duzi,       
że daliśmy sobie ze wszystkim radę. Byli chyba 
w prawdziwym szoku, bo dzień później 
dostaliśmy odznaki i byliśmy przyjęci do NASA. 
O d p a ź d z i e r n i k a c h o d z i m y n a s a l ę 
gimnastyczną, która mieści się w liceum. Trzeba 
było zobaczyć minę licealistów jak nas zobaczyli 
maszerujących po korytarzu ich szkoły. Sala 
gimnastyczna jest ogromna i można dużo 
biegać, grać w piłkę i mieć strasznie długie tory 
przeszkód. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi mogąc 
tam mieć wf. Idziemy właśnie na salę więc       
do usłyszenia następnym razem. Czołem!            

Jacek Kędzierski 
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W listopadzie cnotą miesiąca będzie współpraca.  

"Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których 
osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna." 

       Franklin D. Roosevelt 



Klasa I 
Październik minął nam – jak zwykle – nie 
wiadomo kiedy. Ćwiczyliśmy w tym miesiącu 
naprawdę sumiennie cnotę posłuszeństwa. 

 Mamy nadzieję , że zauważyliście          
to, ponieważ jednym z naszych zadań 
specjalnych prowadzących nas ku posłuszeństwu 
było nie tylko wykonywanie poleceń w szkole, 
ale także w domach. Nie było to oczywiście 
nasze jedyne zadanie, gdyż pamiętamy 
szczególnie w tym miesiącu o Maryi, która jest 
wzorem posłuszeństwa i wszyscy staramy się 
brać z niej przykład.  
 W naszej szkole odbyło się także trochę  
historyczne wydarzenie, szczególnie dla nas 
pierwszoklasistów: ślubowanie. 15 października 
odbyło się PIERWSZE ślubowanie w Szkole 
Podstawowej Kompas. Wszyscy uczniowie 
prezentowali wiersze, następnie złożyli 
ślubowanie, otrzymali birety i dyplomy jako 
znak of i c ja lnego wstąpienia do brac i 
uczniowskiej. Z tej okazji klasa startowa również 
przygotowała mini występ dla naszej widowni  
w skład której weszli Rodzice, Dziadkowie, 
Nauczyciele. Radości było wiele, a kiedy się 
okazało, że będzie jeszcze słodki poczęstunek- 
było jej jeszcze więcej! Nie myślcie sobie Drodzy 
Czytelnicy, że skupiliśmy się cały miesiąc na 
świętowaniu, co to, to nie! Codziennie 
podejmujemy trud nauki. Uczymy się, piszemy 
litery, liczymy i odrabiamy prace domowe. Dalej 
doskonalimy się w sztuce czytania: zostało nam 
mniej niż 100 stron by osiągnąć wynik 600 (!) 
wspólnie przeczytanych stron – tak, można brać 
z nas przykład, czytamy i przy okazji ćwiczymy 
nie tylko umiejętność czytania, ale także naszą 
sumienność i cierpliwość. Oczywiście oprócz 

nauki szlifujemy nasze talenty śpiewając, 
recytując wiersze lepiąc zwierzęta z plasteliny, 
tworząc prace plastyczne z użyciem różnych 
materiałów a także uczęszczając na zajęcia 
dodatkowe. Wiele się u nas dzieje – ale można 
śmiało rzec: jak zawsze! 

Karolina Ciszek 
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W listopadzie cnotą miesiąca będzie współpraca.  

"Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których 
osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna." 

       Franklin D. Roosevelt 



Pomóż dziecku odkryć pasję  1

"Jakie są zainteresowania twojego dziecka?" 
To zwykle jedno z wielu pytań, na które 
r o d z i c e n i e p o t r a fią j e d n o z n a c z n i e 
odpowiedzieć . Pas ja zaczyna s ię od 
zainteresowania, więc gdy tylko pytamy 
rodziców "Jakie są zainteresowania waszych 
dzieci? Co one uwielbiają robić?", prosimy by 
nie uwzględniali niczego, co wiąże się z 
ekranem (gry video, media społecznościowe, 
YT, TV), i niestety wtedy dostajemy sporo 
nieprzyjemnych spojrzeń. 

Oczywiście nie jesteśmy przeciwni dzieciom 
korzystającym z elektroniki, ale zbyt wiele czasu 
spędzonego z ekranem może ograniczyć rozwój 
zainteresowań, które mogą rozwinąć się w pasję.  
A dlaczego pasja jest tak ważna? Według 
bestsellerowej autorki i badaczki Angeli Duckworth, 
pasja jest kluczowym składnikiem wytrwałości,  
a wytrwałość jest nieoczywistym składnikiem 
sukcesu. 

Być może najważniejszym pytaniem, jakie zadają 
nam rodzice jest to, jak pomóc swoim dzieciom 
odkryć zainteresowania. Oczywiście rodzice nie 
mogą zmusić dzieci do zainteresowań, ale są pewne 
triki, które pomogą je zainicjować. Wszystko zaczyna 
się od doświadczeń. Dopóki dana osoba nie ma 
doświadczenia, nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, 
czy coś lubi czy nie. Więc to, co rodzice mogą zrobić, 
to zaoferować swoim dzieciom cały wachlarz 
doświadczeń. Jako rodzina możesz stworzyć 

oryginalny styl życia nastawiony na ciekawość 
świata. Wybierz się na spacer po okolicy i dowiedz  

się o roślinach, robakach i dzikiej przyrodzie, która 
was otacza. Zainwestuj w przewodniki terenowe  
i zostań przyrodnikiem-amatorem. Pomyśl  
o weekendach i wakacjach jako okazji do wycieczek 
terenowych. Odwiedź muzea, ogrody zoologiczne, 
akwaria, parki narodowe i ogrody botaniczne. Pójdź 
do lokalnej biblioteki i zwróć uwagę na zajęcia, jakie 
oferuje się dzieciom. Jedna z takich czynności może 
wzbudzić zainteresowanie życia! 

Podczas każdego doświadczenia obserwuj swoje 
dziecko. Czy widzisz, świecące się oczy? Czy jest ono 
zaangażowane czy roztargnione? Nie próbuj 
zainteresować na siłę. Jeśli coś nie zadziała, jest ok. 
Potraktuj to jako cenne doświadczenie. Zadawaj 
pytania. Jaka była jej/jego ulubiona część dnia w 
muzeum? Czego się nauczyli? Czy jest coś, co 
chcieliby powtórzyć? Gdy zobaczysz iskrę w oku, 
znajdź książki lub filmy związane z tematem. Daj 
swoim dzieciom narzędzia do samodzielnego 
poznawania tematu, a także przestrzeń, gdy widzisz, 
że zainteresowanie nie ustępuje. Jeśli zaczną je 

 Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl1
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Myśl św. Josemaría Escrivá  

"Naszym zadaniem jest współpraca ze wszystkimi chrześcijanami w wielkiej 
misji bycia świadkami Ewangelii Chrystusa; głoszenie, że ta dobra nowina 
powinna ożywiać ludzi w każdej sytuacji." 

Rozmowa z prałatem Escrivá, Dlaczego tylu ludzi zbliża się do Opus Dei?

http://www.akademiafamilijna.pl


realizować samodzielnie bez twojej pomocy, jeśli 
zaczną cię prosić o więcej – wznieć płomień! Jeśli 
jednak iskra zgaśnie, to też jest w porządku, to po 
prostu oznacza, że coś trzeba odpuścić. Jeśli rodzice 
oferują różne aktywności, dają dzieciom przestrzeń 
do rozwinięcia zainteresowania, które może  
z 

czasem przerodzić się w pasję. 

Jenni Stahlmann i Jody Hagaman 
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                Kalendarium - ważne daty w listopadzie i grudniu: 
 
16 listopada, godz. 18:00- kolacja dla Mam,  Szwalnia Smaków, u. Piotrkowska 217 
17 listopada - Dzień Skupienia prowadzony przez księdza z Opus Dei, w kaplicy DA 5,  
ul. Skorupki 5. godz.10:00 - dla mężczyzn, godz.13:30 - dla kobiet. 
24 listopada, godz. 10:00 - Drzwi Otwarte w Szkole Kompas 
25 listopada - wyprawa ojców z córkami - szczegóły jwawrzyniak@zywioly.edu.pl 
1 grudnia , godz. 10:00 - warsztaty adwentowe dla przedszkola i szkoły, miejsce: Chocimska 13. 
2 grudnia, godz.11:00 - Msza święta na rozpoczęcie Adwentu, parafia św. Urszuli, ul. 
Obywatelska 60 

mailto:jwawrzyniak@zywioly.edu.pl

