Miesięcznik
Żywiołów i Kompasu

ŁÓDŹ

Występy

dla Dziadków i Babć

Szanowni Państwo,
W styczniu dużo się wydarzyło. Przede wszystkim świętowaliśmy Dzień
Babci i Dziadka. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole odbyły się
przedstawienia, poczęstunki i radośnie spędziliśmy czas z naszymi najbliższymi.
Natomiast na samym początku miesiąca całymi rodzinami uczestniczyliśmy
w Orszaku Trzech Króli, który był pięknym wspólnym świętowaniem. Styczeń to
także konferencja wychowawcza, którą zorganizowaliśmy dla 300 osób. Wykłady
były bardzo inspirujące i dały okazję do spotkania się rodziców, wychowawców
i nauczycieli, którym bliskie jest wychowanie w wartościach.

ODKRYWCY

PODRÓŻNICY

KLASA STARTOWA
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świętowanie

ważne role

KLASA PIERWSZA

MIESIĘCZNIK ŻYWIOŁÓW I KOMPASU

STYCZEŃ 2019

Odkrywcy
Styczeń za nami. Miesiąc bardzo pracowity.
Pierwsza połowa stycznia upłynęła nam na
przygotowywaniu się do ważnej
uroczystości. Raz
roku są takie dni, o
których wszyscy pamiętają.

pracowaliśmy nad nowymi nawykami. Prosimy
jeśli chcemy coś mieć, a nie wyrywamy. Staramy
się pracować w ciszy. Uważamy by nie chlapać
wodą w łazience. Cieszyliśmy się śniegiem na
dworze, codziennie bawiąc się na naszym
podwórku. Liczymy, że luty przyniesie nam
jeszcze trochę tego białego puchu. Czekamy
z niecierpliwością.
Kinga Spadło i Patrycja Chajdas

To dzień Babci i Dziadka. Uczyliśmy się
wierszyków, piosenek, po to, aby później
przedstawić je naszym Dziadkom.
Własnoręcznie wykonaliśmy prezenty, które pod
koniec występu wręczyliśmy Babci i Dziadkowi.
Jesteśmy najmłodszą Żywiołową grupą, ale
wszystko nam się udało! W gorącym czasie
przygotowań do najważniejszego dnia stycznia,
nie zapomnieliśmy o poznawaniu samogłosek
i cyfr. Do nowo poznanych samogłosek możemy
zaliczyć ,,u”, zaś cyfrą, którą poznaliśmy była
cyfra 5. W styczniu poznaliśmy również
ciekawostki o Grecji i Egipcie. Tam jest zupełnie
inaczej niż u nas! Chcielibyśmy kiedyś odwiedzić
naszych kolegów z tamtych części świata.
Poznaliśmy też działanie zegara. Wiemy już
czym odmierzano czas kilka lat temu – bardzo
dużo się zmieniło! Nauczyliśmy się również
korzystania z kalendarza. Wiemy ile dni ma
tydzień, ile miesięcy ma rok – powtarzamy to
codziennie na poranku. Świętym, który nam
nami czuwał był Św. Paulin z Noli. Cały miesiąc

W lutym będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja : Dzielę się z innymi zabawkami.
Praca : Staram się jeść ładnie przy stoliku.
Autonomia : Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę.
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nam o dinozaurach! Te prehistoryczne gady są
niesamowite! W ostatnim tygodniu stycznia
skupiliśmy się na projekcie o tajemniczej nazwie
„Dawniej i dziś’’. Pani Marta opowiedziała nam
o lampie naftowej, a dzięki Tymkowi, który
specjalnie dla nas przyniósł lampę do
przedszkola mogliśmy ją zobaczyć! Dziękujemy
Ci Tymku za te niezwykłe doświadczenia!
W czwartek natomiast to my mieliśmy przynieść
jakieś stare przedmioty i opowiedzieć o tym
całej grupie! To była dla nas niezwykle ważna
lekcja! Poznaliśmy funkcjonowanie starego
młynka do pieprzu, to było coś! Nasze
zaciekawienie wzbudziła również waga i jej
działanie. Stare żelazko również nie skrywa
przed nami żadnych tajemnic. Kolejnym
zaskoczeniem było dla nas pióro i papeteria.
Naszym zdaniem pisanie wymagało wtedy
dużego zaangażowania. Na koniec
dowiedzieliśmy się co to walkman i kaseta.
Dominika Sulima

Podróżnicy
Cześć! Witamy Cię serdecznie Nasz
Czytelniku w Nowym Roku! My już
wiemy, że będzie on wspaniały
i przyniesie nam wiele radosnych chwil
oraz okazji do nauki. Wiemy, że Twój
rok też będzie obfitował w radość
i szczęście – tego Ci właśnie życzymy
i to z głębi serca.
Styczeń zaczęliśmy bardzo intensywnie,
poznaliśmy nowe nawyki oraz przysłowia.
W tym miesiącu poznaliśmy również nowego
świętego – św. Tomasza z Akwinu – i to do niego
wznosiliśmy nasze prośby, o które modliliśmy się
na poranku. Nasze ścieżki dydaktyczne
w pierwszym tygodniu stycznia poświęcone były
tematyce rycerskiej. Dowiedzieliśmy się jakimi
wartościami kierowali się rycerze i czy są one
podobne do zasad, które panują u nas w sali. Na
koniec nie mogło oczywiście zabraknąć
pasowania na rycerza! W kolejnym tygodniu
bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się do
przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Był to dla nas bardzo wyjątkowy czas! Swoim
przedstawienie i własnoręcznie przygotowanymi
prezentami chcieliśmy podziękować Dziadkom
za każdą wspólną spędzoną chwilę! Kochamy
Was! Jesteście najlepsi! Co tu dużo mówić
i trzymać Was w niepewności. Przedstawienie
wszyło REWELACYJNIE, a brawa naszych Babć i
Dziadków tylko to potwierdziły! Trzeba
przyznać, że naprawdę jesteśmy z siebie dumni!
W kolejnym tygodniu nasze Panie opowiadały

W lutym będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Pozwalam innym bawić się tym, co mam, jeśli
mnie o to poproszą.
Praca: W sali mówię, nie krzyczę.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety pamiętam o
spuszczeniu wody, zamknięciu klapy i umyciu rąk.

3

Klasa startowa
Nowy rok rozpoczęliśmy z jeszcze
lepszymi humorami i chęcią pracy nad
sobą. Poznaliśmy historię olimpiady oraz
sportów zimowych, a to zainspirowało nas
do przygotowania prezentacji o znanych
sportowcach.
Zależało nam, by pokazać koleżankom
i kolegom drogę do kariery danego sportowca
i motto, którym kieruje się w życiu. Dzięki
swoim wzajemnym lekcjom poznaliśmy Kamila
Stocha, Dawida Kubackiego, Cristiano Ronaldo
oraz Jerzego Kukuczki. Fascynujące okazały się:
sprzęt do wspinaczki górskiej, które
zaprezentował Jaś, strój piłkarski przyniesiony
przez Szymona oraz “szklana kula” - nagroda
dla Kamila Stocha zrobiona przez Gustawa
razem z tatą. Po zakończeniu prób byliśmy
świetnie przygotowani na występ dla naszych
Babć i Dziadków. Przygotowaliśmy dla nich
jasełka, taniec śnieżynek oraz migowe wyznanie
miłości. Wszyscy byli zachwyceni - warto było
ćwiczyć role. W kolejnych dniach poznawaliśmy
przedmioty dawno nie używane, na przykład
maszynkę do mielenia mięsa, czy zegarek
kieszonkowy. Przenieśliśmy się w czasie jeszcze
dalej w czasie, poznając tak zwanego
jaskiniowca, czyli człowieka prehistorycznego.
Wiemy już jak wiele zastosowań miał ogień i jak
zastępujemy go w domach we współczesności.
Koniec stycznia okazał się dla nas bardzo
pracowity, ale ta cecha przyniosła wspaniałe
efekty - samodzielnie zrobiliśmy grę planszową,
grę w klasy, która utrwala kolejność miesięcy
oraz planszę do kodowania. Kodowanie
przyniosło nam wiele radości, mogliśmy się
wcielić się w programistę, który tworzył

klawiaturę, albo robota, który chodził dokładnie
tak, jak wskazywał programista dotknięciem
klawiszy. Przez cały miesiąc przyświecała nam
cnota lojalności, a więc dotrzymywanie
tajemnic i zachowywanie dyskrecji.

Roma Zabłuda-Stępień

W lutym cnotą miesiąca będzie szczerość.
Zadania tygodnia:
nawyk pobożności: modlę się do Ducha Świętego
- przyznaje się do błędów
- unikam plotek
- staram się mówić tylko prawdę
- sumiennie oceniam swoją pracę
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Klasa I
Witajcie! Po krótkim odpoczynku, wracamy do
szkoły i do Was z garścią informacji co u nas
słychać. Nowy rok zaczęliśmy od pracy nad
poważną cnotą lojalności, nie było łatwo –
przyznajemy – ale staraliśmy się ćwiczyć, a
pomagało nam w tym między innymi staranie
się o dotrzymywanie danego słowa. Wy też
powinniście spróbować – w końcu cnoty trzeba
ćwiczyć w każdym wieku!

odczytywać godziny z zegara, tak by się nie
spóźniać.
Wszystko co się działo jest oczywiście ciekawe i
ważne jednak najważniejsze zostawiliśmy dla
Was na koniec: w styczniu odbyły się w naszej
szkole obchody Dnia Babci i Dziadka. Z tej
okazji zorganizowaliśmy występ jasełkowy.
Zaprosiliśmy nasze kochane babcie i dziadków
na występ po którym wręczyliśmy im wcześniej
przygotowane prezenty. Włożyliśmy w nie
naprawdę dużo pracy, za co zostaliśmy
nagrodzeni uśmiechami pełnymi szczęścia. Po
przedstawieniu zrobiliśmy zdjęcia z naszymi
Gośćmi i wspólnie cieszyliśmy się swoim
towarzystwem. W szkole zawsze jest fajnie ale
kiedy mogą nam wtedy towarzyszyć nasi
najbliżsi to może być jedynie lepiej!

Jak to u nas zwykle bywa, znowu trochę
się działo! Styczeń nowy miesiąc, nowy rok, a
więc u nas nowe wyzwania! Ukończyliśmy
wspólne czytanie 1200 stron, wspólnie
wybraliśmy na zakończenie tego etapu książkę
i…nie, nie myślcie, że to koniec! Podejmujemy
się kolejnego wyzwania! Teraz przed nami do
przeczytania 2400 stron! Do tego od stycznia
założyliśmy zeszyty od kaligrafii, w których
systematycznie wykonujemy ćwiczenia, dzięki
którym nasze pismo jest na naprawdę wysokim
poziomie. Od nowego roku zaczęliśmy również
podróż po świecie z dinozaurami – brzmi
ciekawie, prawda? Od stycznia nasze zajęcia z
kodowania wiążą się z naszymi ulubionymi
dinozaurami – zbieramy naklejki na super
planszę, którą zaprezentujemy Rodzicom jak
tylko cała się zapełni. Podczas zajęć jak zawsze
uczyliśmy się nowych rzeczy. Robiliśmy lekcję na
naszym boisku i okazało się, że mimo iż wszyscy
opisywaliśmy to samo drzewo to każdy miał
inne wnioski. To nam pokazało, że na te same
rzeczy możemy patrzeć inaczej i mieć inne
zdanie od innych. Rozmawialiśmy także
o punktualności, wiemy jaka jest ważna, dlatego
zrobiliśmy własne zegary i ćwiczyliśmy jak

Karolina Ciszek

W lutym cnotą miesiąca będzie szczerość.
Zadania tygodnia:
nawyk pobożności: modlę się do Ducha Świętego
- przyznaje się do błędów
- unikam plotek
- staram się mówić tylko prawdę
- sumiennie oceniam swoją pracę
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Pierwsza rzecz, jaka nasuwa mi się w tym momencie
to fakt, by nasze dzieci poznały i oczywiście
zaakceptowały system wartości głoszony przez
dekalog – mówiąc najkrócej. Czyli powinny go
poznać rozumem i zaakceptować. Druga rzecz,
równie ważna, żeby ukształtować w dziecku silną
wolę. Co z tego, że my rozumem wiemy, że coś jest
dobre, gdy nie potrafimy wolą wprowadzić tego
w życie. Nawet św. Paweł mówił, wiem co dobre,
pragnę dobra, a czynię zło. Czyli obok kształtowania
rozumu i związania z systemem wartości jako
wielkim dobrem, konieczne jest kształtowanie woli
w ten sposób, żeby dziecko ten system wartości było
w stanie wprowadzić w życie. By się nauczyło nie
czynić rzeczy złych, choć świat będzie to podsuwał,
a czynił rzeczy dobre.
W dziecku powinny się ukształtować rozum, wola,
i tęsknota: wizja życia, które praktycznie prowadzi
do szczęścia. Dziecko ma pragnąć być święte
i pragnąć miłować – to dopiero jest źródłem
szczęścia – relacja miłości z Bogiem i ludźmi. To by
były te trzy najważniejsze rzeczy.
Teraz powstaje bardzo praktyczne pytanie: jak tego
dokonać? Jak znaleźć zatem złoty środek, owo
medio virtus, między wymaganiem,
a poszanowaniem wolności?
Tu się zaczyna cała gama sposobów. Od rzeczy
fundamentalnych do przeróżnych „chwytów”. Wiele
prądów wychowawczych skupia się na technikach
psychologicznych, jak dziecko zmanipulować, żeby
robiło to co chcemy. To co jest ważne myślę, to
przykład miłości między rodzicami.To ma być
pociągający przykład, jeśli ma być najcenniejszym
środkiem wychowawczym: tata i mama się kochają;
tata i mama będą razem do końca życia, tata i mama

Wywiad z Jackiem
Pulikowskim1
W styczniu 2018 r. na zaproszenie Akademii
Familijnej przybył z wykładem do Józefowa dr inż.
Jacek Pulikowski: spełniony mąż, ojciec trójki
dorosłych dzieci, świeżo upieczony dziadek,
wykładowca akademicki, autor wielu książek
poświęconych tematyce rodzinnej.
Pan Jacek
Pulikowski zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań
Mamy na szpilkach.
Anna Krzyżowska: Marzeniem każdego rodzica jest
szczęście dzieci, także w perspektywie ich związków
małżeńskich. W Encyklice papieża Piusa X czytamy,
że dzieci przygotowuje się do małżeństwa od
narodzin. Jakie cechy uważa Pan za kluczowe w
osiągnięciu szczęścia w małżeństwie i jak rodzice
mogą pomóc dzieciom te dobre cechy wypracować?
Jacek Pulikowski: Dzieci przygotowuje się do
małżeństwa jeszcze przed poczęciem. Dobrze
traktowane dziecko już w łonie matki lepiej się
rozwija. Już gdy zawieramy małżeństwo
rozpoczynamy tworzenie klimatu wychowania
naszych dzieci. Nawet jeśli wybiorą one wspanialszą
drogę: życia w celibacie – to wszystko co im
przekażemy przyda się w klasztorze czy w
seminarium. Ja bym ogólnie powiedział, że dzieci
wychowuje się do miłości. Powinniśmy wykształcić w
dziecku poszanowanie wartości moralnych. Powinny
nie tylko być poinformowane o wartościach, ale
niejako wdrożone w system zasad. Ponad wszelką
wątpliwość powinno wiedzieć, że te wartości są dla
niego dobre.

Kalendarium - ważne daty w lutym i marcu:
2 lutego, godz. 10:00 - Dzień Otwarty w Szkole Kompas
1 marca - Bal karnawałowy dla Rodziców i Nauczycieli
2 marca - Drzwi Otwarte w Przedszkolu Żywioły
5 marca - Bal karnawałowy w Przedszkolu i Szkole
9 marca - Mistrzostwa szachowe w Szkole Kompas
13 marca - Łódzkie Forum Wychowawcze Przedszkoli Katolickich
16 marca -Dzień Skupienia w DA 5, 10:00 dla mężczyn, 13:30 dla kobiet
23 marca - Drzwi otwarte w Szkole Kompas
1

Fragmenty wywiadu pochodzą ze strony www.akademiafamilijna.pl
6

pokazują jak należy traktować kobietę i jak należy
traktować mężczyznę.
Drugim elementem niezbędnym do prawidłowego
rozwoju jest kochająca mama, która spełnia potrzeby
emocjonalne malutkiego dziecka, daje miłość
i przekonuje o niej dziecko, ale też uczy miłości.
Zaraz obok miłości mamy jest miłość taty, jako wzoru
cnoty męskości. Jest jeszcze jedna miłość, którą
dziecko musi sobie uświadomić. Fakt, że Bóg kocha
bezwarunkowo wszystkie swoje stworzenia.
Zadaniem rodziców jest odkryć z dziećmi tę miłość.
Czy są grzeczne, czy niegrzeczne, czy są zdrowe, czy
są chore, czy zachowuję się tak czy inaczej są
kochane przez Boga. Niezależnie od wszystkiego Pan
Bóg je kocha.
Pani mnie zaczęła podpytywać jakimi sposobami to
osiągnąć: możemy się zastanawiać nad skutecznością
kar, nagród, pochwał, wymagań, pobłażania: o tym
można długo dyskutować: nie ma gotowej recepty.
Tego nie da się przedstawić w procentach. Rodzina
ma być pociągającym przykładem. Wielu rodziców
chciałoby „wepchnąć” dzieci do świata wartości,
sami w nim nie istniejąc. Tak się nie da
wychowywać. Żadne dziecko nie uwierzy, że warto
trudzić się bezinteresownie dla innych, jeśli rodzice
tego nie robią. Taka działalność jak wolontariat,
działanie bez profitów przekonuje dzieci, że warto
tak w życiu robić. Ważne jest, by stwarzać dzieciom
warunki do poświęcania się dla innych: na początku
dla rodzeństwa, sąsiadów. Francuski generał podczas
I Wojny Światowej miał powiedzieć, że wojsko jest
jak makaron, nie da się go pchać, trzeba ciągnąć. To
samo będzie z wychowaniem dzieci. Do wartości
trzeba pociągać, nie da się popychać. Rodzice nie
chodzą do kościoła, ale dziecku każą, bo idzie do
Pierwszej Komunii. Dziecko nie jest głupie i widzi
zakłamanie, działanie na pokaz.
My, jako małżonkowie, wiemy że się kochamy, ale
czy dzieci o tym wiedzą? My czasem się przy
dzieciach posprzeczamy, dla dziecka to jest sygnał:
kłócą się, może się rozstaną. Dziecko powinno

wiedzieć, że się kochamy. Niech tata przytuli mamę,
niech pocałuje mamę przy dzieciach, niech się
rodzice pogodzą przy dzieciach. Warto mówić do
dzieci otwartym tekstem: pokłóciliśmy się z mamą,
ale się kochamy i nigdy się nie rozstaniemy.
Spieramy się, bo chcemy, żeby było jak najlepiej. Dla
dziecka to jest niezwykle ważne. Jeśli mama z tatą
obrzydzą dzieciom małżeństwo wiecznymi
narzekaniami, kłótniami, niespełnionymi
oczekiwaniami, nie dziwmy się, że dziecko nie
będzie tęsknić za takim związkiem.
Ogromnie ważny jest wspólny front mamy i taty
w wychowaniu dzieci. Możemy się za plecami nie
zgadzać, ale ostatecznie mamy mieć wspólny front.
Nie może być tak, że mama na coś pozwoli, a tata
nie i na odwrót. Dzieci natychmiast się w tym
orientują i wiedzą z jakim pytaniem do kogo pójść.
Zaczynają kombinować i lawirować między mamą
a tatą. Kolejną ważną rzeczą jest ton w jakim
komunikujemy się z dziećmi. Nazwałbym go
„spokojnie stanowczym”. Chodzi o to, żeby dziecko
było rodzicom posłuszne, a nie uległe. Nie chodzi
o to, by dziecko wykonywało polecania rodziców, ale
o to by wykonywało polecenia rodziców dlatego, że
wie, że rodzice mają prawo je wydać. Gdy dziecko
wykonuje polecenie bo się boi kary, albo dlatego że
liczy na nagrodę, to nie jest budujące. Dzieci
powinny rozumieć, dlaczego coś mają robić. Uległość
jest uczuciem niewolnika, który jakby tylko mógł, nie
robiłby tego co mu każą.

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Bóg kocha nas nieskończenie więcej, aniżeli ty sam kochasz
samego siebie… Pozwól Mu więc, aby od ciebie wymagał!"
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