Miesięcznik
Żywiołów i Kompasu

ŁÓDŹ

Wspomnień czas

Od dziś Podróżnicy

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury powakacyjnego Miesięcznika Żywiołów.
Po tak długiej przerwie opowiemy o wydarzeniach, które miały miejsce we
wrześniu. Nauczyciele przygotowali, jak zawsze ciekawe i barwne relacje
z poszczególnych grup i klas. Dzieci w tym miesiącu wspominały odchodzące
lato, pracowały pilnie, poznawały kolejne, nowe tematy.
Przedstawiamy również propozycję kolejnej lektury "O wychowaniu
przedszkolaka" oraz fragment książki "Ryzyko nadopiekuńczości".

Dużo nowości

Uczymy się

ODKRYWCY

PODRÓŻNICY

KLASA STARTOWA

KLASA PIERWSZA

Poznają samogłoskę a i
liczbę 1.

Poznają mapę Polski
i dowiadują się,
dlaczego są tam
niebieskie plamy.

Pracuje nad cnotą
porządku.

Realizuje projekt
Minidżungla i Wspólne
czytanie.
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Odkrywcy
Witajcie po wakacjach! Dwa miesiące
tak szybko minęły i znów się widzimy.
Wszyscy tęskniliśmy za przedszkolem.
Czekaliśmy z niecierpliwością na dzień,
w którym będziemy mogli się spotkać.
W pierwszych dniach września
poznawaliśmy wszystko, co nas otacza. Nasze
Panie, siebie nawzajem, sale, przedszkole oraz
podwórko. Wszystko bardzo nam się podoba!
Dużo rozmawialiśmy również o naszych
wakacjach – spędziliśmy je w różnych miejscach,
było co opowiadać. Przedstawialiśmy swoje
rodziny, tworzyliśmy drzewo genealogiczne i już
znamy swoje obowiązki. Poznaliśmy nasze
pierwsze nawyki, które już po kilku dniach nie
sprawiały nam żadnych problemów. Pamiętamy
o zwrotach ,,dzień dobry” i ,,do widzenia”,
wiemy, że krzesełka zawsze powinny być
przysunięte do stołu, a buty staramy się
zakładać i zdejmować samodzielnie.
We wrześniu czuwał nad nami Święty
Bernardyn ze Sieny. Przypomnieliśmy sobie
wygląd samogłoski a oraz liczby 1. Bardzo
starannie wykonaliśmy morskie zwierzęta –
wracając tym samym do wspomnień z wakacji,
oraz powoli przygotowywaliśmy się na przyjście
jesieni tworząc papierowe słoneczniki czy jeże z

kolorowych liści. Wrzesień minął bardzo szybko,
ciekawe co przyniesie nam październik?
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W październiku będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Używam słów "dziękuję", "przepraszam", "proszę".
Praca:
Po skończonej pracy odkładam przybory na miejsce.
Autonomia: Samodzielnie zakładam i zdejmuję kurtkę.
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Podróżnicy
Cześć! To my! Już nie możemy się
doczekać, aż powiemy co u nas słychać!
Ale od początku… Na początku
chcielibyśmy się przedstawić. Od września
jesteśmy PODRÓŻNIKAMI! Nasza nowa nazwa
zdecydowanie przypadła nam do gustu. Już nie
możemy się doczekać, aby zacząć naszą
przedszkolną przygodę. Więc nie traćmy ani
minuty dłużej.
W t y m miesiąc u po pr ze z nawyki
szczególnie pracowaliśmy nad szanowaniem
zabawek swoich i innych dzieci, a co za tym
idzie odkładaniem ich na miejsce. Skupiliśmy się
także na mówieniu "dzień dobry", kiedy ktoś
wchodzi do sali oraz podnoszeniu rąk, kiedy
chcemy coś powiedzieć. Nasze Panie zgodnie
stwierdziły, że nawyki opanowaliśmy do
perfekcji! Na pierwszych zajęciach wspólnie
z panią ustaliliśmy również kodeks. Każdy mógł
coś dodać od siebie. Fajnie, że zrobiliśmy to
razem! Wspólna praca popłaca. Nasz kodeks
powiesiliśmy na oknie w sali.
Kolejne dni przeżyliśmy w wakacyjnym
jeszcze klimacie, przypomnieliśmy sobie
o polskich górach i morzu. Wiemy, że najwyższy
szczyt Polski to Rysy oraz, że na wyprawę
w góry potrzebne nam wygodne buty oraz
kurtka przeciwdeszczowa. Bez tego nigdzie się
nie ruszamy! Nie zabrakło również także
polskiej wsi! Dowiedzieliśmy się jak nazywają
się domy, w których mieszka świnia czy krowa.
Ooo przypomniało nam się jeszcze nasze

wspomnienia o Mazurach. Zaobserwowaliśmy,
na mapie, że na tym terenie znajdują się takie
duże niebieskie koła. Już wiemy, że są to jeziora
i to największe w Polsce!
Z wakacyjnego klimatu przeszliśmy do
jesieni…. bo skoro wrzesień to już jesień jak
głosi nasze przysłowie. Ostatni tydzień września
spędziliśmy w Łodzi, dużo dowiedzieliśmy się
o ulicy Piotrkowskiej oraz EC1. Pani Roma
bardzo ciekawie opowiedziała nam legendę
o Łodzi. A czy Wy, Drodzy Rodzice wiecie
dlaczego w herbie naszego miasta jest łódź?
Dominika Sulima
Roma Zabłuda

Klasa startowa

W październiku będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Sprawnie ustawiam się i chodzę w parze.
Praca:
Cisza pomaga mi lepiej pracować.
Autonomia: Po pracy i posiłku zostawiam czysty stolik.
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Od nowego roku szkolnego nastąpiły
u nas duże zmiany.
Po pierwsze już nie nazywamy się
obieżyświatami tylko klasą startową.
Zmieniliśmy budynek przedszkola na budynek
szkoły i już prawie czujemy się jak uczniowie,
choć to dopiero nastąpi za rok. Czasami
z ciekawości pytamy o czym uczą się nasi
koledzy i koleżanki z pierwszej klasy. Nastąpiła
jeszcze jedna zmiana, mamy super zajęcia
z naszym nowych wychowawcą, panem
Jackiem.
We wrześniu pracowaliśmy nad cnotą
porządku, każdy z nas przez tydzień jest
odpowiedzialny za inny dyżur. Mamy wśród nas
agenta, czyścioszka, koszykarza czy posłańca.
Uczyliśmy się utrzymywać porządek na swoich
półkach, sali i w łazience oraz staraliśmy się
pakować plecaki przed snem na następny dzień
co by nie spóźnić się do przedszkola.
Na naszych zajęciach dowiadujemy się
wielu ciekawych informacji. Wiemy, co zabrać ze
sobą w góry, żeby bezpiecznie wejść na szczyt,
jak przechodzić przez ulicę, na której nie ma
sygnalizacji świetlnej, wiemy, że drzewem
liściastym jest dąb, brzoza, a drzewem iglastym
są sosna i świerk. Poznaliśmy też owocowe sady
i jak się je pielęgnuje przygotowując do jesieni,
potrafimy powiedzieć, że pierwszym władcą był
Mieszko I i rządził z Gniezna, że stolica Polski
była również w Krakowie, gdzie królem był
m.in. Władysław Łokietek, który mieszkał na
zamku na Wawelu. A czy wiecie, że Łokietek to
taki przydomek króla? Nazwano go tak,
ponieważ był niskiego wzrostu, a w tamtych

czasach miarą długości był łokieć. Poznaliśmy
również kilka zabytków Łodzi takich jak pomnik
na placu Wolności, dowiedzieliśmy się, że
Manufaktura, to dawna fabryka. Pan Jacek
pokazał nam również sąsiadów Polski na mapie
Europy.
Wspólnie z pierwszakami mamy zajęcia
z plastyki i techniki, na których tworzymy różne
ciekawe prace. Stworzyliśmy już pocztówkę
z wakacji, na którym pojawił się piasek z nad
morza, zakładkę do książek czy trójwymiarowy
balon. Wspólnie wychodzimy na rekreację do
pobliskiego parku, gdzie najchętniej spędzamy
czas na placu zabaw. Nie możemy się już
doczekać kolejnego miesiąca. Czołem!
Jacek Kędzierski

Klasa I

W październiku cnotą miesiąca będzie posłuszeństwo.
"Posłuszeństwo — oto najpewniejsza droga. Ślepe posłuszeństwo
przełożonemu — droga do świętości. Posłuszeństwo w pracy
apostolskiej — droga jedyna, bowiem w dziele Bożym powinien
panować taki duch: albo być posłusznym, albo odejść. "
św. Josemaria Escriva
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“Szkoła pięknie odnowiona, szkolny dzwonek w
uszach gra. Każde dziecko uśmiechnięte, do
nauki zapał ma”.
Jest to co prawda fragment wiersza,
którego treści uczymy się w pierwszym miesiącu
naszej nauki w szkole, jednak oddaje w pełni
naszą rzeczywistość! Spotkaliśmy się po wakacjach
i od razu ruszyliśmy do pracy pełną parą!
Aby mieć wszystko poukładane, nasz nowy
plan, lekcje i prace domowe zaczęliśmy we
wrześniu od doskonalenia się w cnocie porządku!
Dzięki realizowaniu zadań tygodnia, codziennie
dbamy o porządek w naszych przyborach
szkolnych oraz o to by codziennie być
przygotowanym do lekcji! A jest o czym pamiętać
uwierzcie na słowo! Codziennie doskonalimy się
w sztuce kaligrafii, może się to wydawać prostym
zadaniem, ale wcale takim nie jest (polecamy
przekonać się o tym na własnej skórze, z chęcią
udostępnimy nasze karty pracy) jednak my wiemy,
że dzięki temu będzie mnóstwo korzyści dla
naszych mózgów!
Do tego rozpoczęliśmy od razu dwa
projekty: “MiniDżungla I-szej klasy”, oraz projekt
“Wspólne czytanie”. Pierwszy pozwolił nam
ożywić naszą salę oraz jest dla nas ciągłym
wyzwaniem: staramy się pomóc w rozwoju
naszym roślinom oraz nasionom ćwicząc tym
samym naszą cierpliwość, zaś drugi projekt
rozwija u nas nie tylko umiejętność coraz
szybszego czytania, ale także rozwija nasze
słowniki, wyobraźnię i co najważniejsze wspólnie
pracujemy nad osiąganiem kolejnych celów
(kolejny przed nami: wspólne przeczytanie 600
stron, gdyż 300 już mamy za sobą!) Za każdy
osiągnięty cel wybieramy nową książkę do naszej
biblioteczki, ale jeśli dalej nam tak będzie dobrze

szło chyba też trzeba będzie dodatkowo wybrać
kolejną półkę na te książki!
Oczywiście nie myślcie nasi Drodzy
Czytelnicy, że to już wszystko co robimy w naszej
szkole! Codziennie dbamy o rozwój naszej
kondycji chodząc na w-f na szkolne boisko,
codziennie też rozwijamy naszą wiedzę z zakresu
języka angielskiego oraz co najważniejsze dzielnie
siedząc w ławkach uczymy się nowych rzeczy
o otaczającym nas świecie. Mimo tylu codziennie
wykonywanych zajęć nie zapominamy
o najważniejszym! Dziękujemy za to co mamy,
a pomaga nam w tym nawyk pobożności.
Mamy nadzieję, że już trochę więcej wiecie
o naszym codziennym dniu w szkole. Jednak jeśli
chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów jak na
przykład, kim jest w naszej klasie Kurier lub czym
aktualnie zajmuje się Agentka zapraszamy do
lektury kolejnego miesięcznika !

Karolina Ciszek

W październiku cnotą miesiąca będzie posłuszeństwo.
Posłuszeństwo — oto najpewniejsza droga. Ślepe posłuszeństwo
przełożonemu — droga do świętości. Posłuszeństwo w pracy
apostolskiej — droga jedyna, bowiem w dziele Bożym powinien
panować taki duch: albo być posłusznym, albo odejść.
św. Josemaria Escriva
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Recenzja książki
„O wychowaniu
przedszkolaka”
Książka Beaty Nadolnej pt. “O wychowaniu
przedszkolaka” adresowana w szczególności
do młodych rodziców, ale także do dziadków
lub innych opiekunów, z którymi coraz częściej
zapracowani rodzice dzielą swe obowiązki
wychowawcze
Poruszane są w niej bowiem tematy zasadnicze dla
dobrego wychowania dziecka. Autorka – pedagog
z wieloletnim stażem – dzieli się swym
doświadczeniem i proponuje konkretne rozwiązania,
które są sprawdzone i przynoszą dobre rezultaty.
Już w pierwszych słowach wstępu Beata Nadolna
przytacza słowa Wandy Półtawskiej : “żeby
wychowywać, trzeba wiedzieć, jakiemu celowi ma
służyć ten proces, ten wysiłek, to ogólnoludzkie
zadanie (...) Wychowanie ma być zarazem
samowychowaniem. Rodzicom trudno dzisiaj
wychować dzieci na szlachetnych ludzi, jeśli
najpierw nie wychowają samych siebie”. Warto to
zagadnienie omówić z małżonkiem, a także swoją
wizję przedstawić innym opiekunom Waszego
dziecka.
Autorka celowo nie używa w tej publikacji
terminologii pedagogicznej, psychologicznej czy
teologicznej – zależy jej bowiem na tym, by każdy
rodzic, wychowawca czy opiekun, który będzie
szukał rozwiązania konkretnego problemu, od razu
znalazł praktyczną wskazówkę przekazaną w prosty,
przystępny sposób. W książce omówiono 30 tematów
dotyczących wychowania, między innymi jak
pracować nad kształtowaniem charakteru dziecka,
jak uczyć dziecka posłuszeństwa, o czym pamiętać

stawiając wymagania, jak uczyć dzieci radości czy
jak budować relacje między rodzeństwem, oraz
wiele, wiele innych tematów, z którymi rodzice
spotkają się na drodze wychowania. Warto też
zasięgnąć wskazówek z rozdziału o wychowaniu do
wiary, gdzie znajdziemy rzeczowe wskazówki do
tego, jak kształtować wiarę i dbać o religijne
wychowanie dziecka.
Książka dostępna jest w przedszkolnej bibliotecezapraszamy do lektury!

Roma Zabłuda

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Gdy zachowasz porządek, pomnoży się twój czas i będziesz mógł
oddać większą chwałę Bogu, pracując wydajniej w Jego służbie."
Droga, Kierownictwo duchowe, Punkt 80
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Ryzyko
nadopiekuńczości 1
Niektórzy rodzice uważają, że powinni chronić
swoje nieśmiałe dziecko przed wszelkimi
możliwymi troskami, bo kiedy widzą jak ono
cierpi, pęka im serce.
Jednakże taka nadopiekuńczość na dłuższą
metę zwiększa tylko obawy dziecka, ponieważ nie
pozwala mu rozwinąć odwagi. Jerome Kagan, który
badał również dogłębnie tę kwestię, stwierdził, że
rodzice, którzy postępują w taki sposób, są później
zwykle zbyt pobłażliwi lub niekonkretni, kiedy
trzeba wymagać od dzieci i pozbawiają je możliwości
nauczenia się stawiania czoła temu, co trudne lub
nieznane.
Z kolei rodzice, którzy starają się okazać
serdeczność i zainteresowanie dzieciom, nie
popełniając jednak błędu polegającego na usuwaniu
przed nim każdej przeszkody, osiągają to, że dziecko
uczy się lepiej samodzielnie opanować ten niepokój.
Tacy rodzice zwykle jasno ustalają swój autorytet
i dyscyplinę niezbędną do właściwego wychowania
a zwłaszcza do pokonania dziecięcej bojaźliwości czy
bezradności.
Wobec dziecka nieśmiałego rodzice powinni
wywierać lekką presję, żeby stało się ono bardziej
otwarte na kontakty z innymi. Muszą strać się, by
więcej mówiło, żeby częściej wychodziło z domu,
żeby poszerzało krąg swoich przyjaciół i częściej
spotykało się z tymi, z którymi już się przyjaźni, żeby
dzieliło się swoimi rzeczami z innymi itd.
W przeciwnym wypadku wraz z wiekiem problem
nieśmiałości może się utrwalić i dziecko może

wyrosnąć na osobę bojaźliwą, samotną, zamkniętą
w sobie, nieufną itd.
Praktyczną wskazówką dla rodziców może
być to, by starali się działać w taki sposób, żeby
szkoła była dla dziecka pierwszą bitwą, jaką musi
stoczyć samodzielnie, bez pomocy rodziców. Wobec
drobnych przeciwności, które pojawiają się
w normalnym obcowaniu z kolegami
i nauczycielami, nie należy interweniować, kiedy
dziecko może samodzielnie rozwiązać dany problem.
Oczywiście nie chodzi o to, żeby rodzice lekceważyli
jego sprawy, ponieważ muszą śledzić na bieżąco jego
postępy w szkole i utrzymywać kontakty
z nauczycielami, lepiej jest jednak od początku
zachęcać dziecko do tego, by uważało szkołę za
swoje własne pole, w którym pomaga się mu
i ukierunkowuje, ale gdzie musi nauczyć się samo
sobie radzić.
Fragment książki pt. „Wychowywać uczucia” Alfonso
Aguiló

Kalendarium - ważne daty w październiku i listopadzie:
15 października 2018 - ślubowanie I klasy
19 października, godz. 19:00 - spotkanie formacyjne dla mężczyzn prowadzone przez Piotra
Kociołka (w przedszkolu)
31 października 2018 r. – Bal Wszystkich Świętych
3 listopada 2018 - wyprawa ojców z synami
8 listopada 2018 , godz.17:30 - wykład dla rodziców szkoły i przedszkola
17 listopada - Dzień Skupienia prowadzony przez ks. z Opus Dei, w kaplicy DA 5, ul. Skorupki 5.
10:00 - dla mężczyzn, 13:30 - dla kobiet.
1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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