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Wakacje,

Szanowni Państwo,

nadeszły

zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku szkolnym
Miesięcznika Żywiołów. Trudno uwierzyć, jak szybko minął ten czas
i jak wiele się wydarzyło. Społeczność przedszkolna wciąż rośnie,
a we wrześniu rozpocznie działalność również Szkoła Podstawowa
Kompas.
Dziękujemy za wszystkie wspólne chwile i działania minionego
roku, życzymy wspaniałych, pełnych pięknych przeżyć wakacji
i mówimy do zobaczenia we wrześniu!

wakacje!

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Dbają o schludny
wygląd i zdobywają
wiedzę na łonie natury.

Poznają mapę Polski
i świata, a także pasje
i zawody rodziców.

Radośnie
podsumowują zdobytą
w tym roku wiedzę.
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Odkrywcy
Stało się. Dziesięć miesięcy minęło
jak jeden dzień. Zaczynamy wakacje!

Czerwiec zakończyliśmy dniem, który wyglądał
zupełnie inaczej niż wszystkie poprzednie
w Odkrywcach. Ponieważ to ostatni dzień
przed wakacjami, kiedy jesteśmy wszyscy razem,
panie postarały się, żeby był naprawdę wyjątkowy :)
Po śniadaniu przenieśliśmy się
do eksperymentarium! Każdy wykonał eksperyment,
opowiadając jednocześnie, co widzi i co się dzieje.
Ile ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy :) Musimy
jednak przyznać, że zdobywanie takiej wiedzy
oraz zadania laboratoryjne wzmogły w nas wielki
apetyt. Nasze panie to jednak przewidziały.
Zaraz po skończeniu eksperymentów, zmieniły naszą
salę
w…
cukiernię,
gdzie same
wypiekały
gofry
–
specjalnie
dla
nas!

Ale teraz chcielibyśmy Wam jeszcze opowiedzieć
o tym, co działo się u nas w czerwcu, a działo się
naprawdę dużo. Większość dni było gorących
i upalnych, dlatego staraliśmy się spędzać
jak najwięcej czasu na dworze, w parku, pomiędzy
drzewami. Świetnie się tam bawiliśmy, ale nie tylko,
ponieważ często przenosiliśmy nasze ścieżki
dydaktyczne na zewnątrz. Jak miło i przyjemnie było
słuchać o łące, zwierzętach na niej żyjących, czy też
roślinach, które możemy znaleźć pośród traw.
Niektórych sami szukaliśmy! To bardzo trudne
zadanie, ale poradziliśmy sobie z nim
bez problemu :)
W tym miesiącu szczególnie dbaliśmy o nasze
mundurki. Codziennie popołudniu sprawdzaliśmy,
jak wyglądają. To dopiero było wyzwanie!
Ale wiecie, co? Na naszych mundurkach często
pojawiały się tylko małe kropeczki, które nie były
wcale widoczne! Oprócz tego, dalej ćwiczyliśmy
swoją cierpliwość, jednak ujawnialiśmy
ją przy różnych zadaniach. Staraliśmy się oddawać
wszystkie karty pracy oraz nasze rysunki dopiero
wtedy, kiedy je dokończyliśmy. Nikt z nas się
nie spieszył, przez co nasze prace były wykonywane
starannie i dokładnie.
Jeśli często będziecie słyszeli od nas słowo
"przepraszam", to nic dziwnego! W czerwcu bardzo
często używaliśmy tego słowa. Nasz nawyk mówi
o tym, że powinniśmy przepraszać, kiedy się z kimś
posprzeczamy, ale my słowa ,,przepraszam”
używaliśmy w różnych sytuacjach. Jednogłośnie
stwierdziliśmy, że to słowo ma ogromną moc!
W naszym przedszkolu odbył się również festyn
r o d z i n n y. N a s z a g r u p a , c h o ć n a j m ł o d s z a ,
przygotowała dla rodziców, piosenki, wierszyki,
a nawet taniec. W przygotowania włożyliśmy całe
nasze serduszka i widzieliśmy w oczach rodziców,
że bardzo im się podobało :)

Każdy z nas
zamawiał
g o f r a ,
na jakiego
m i a ł
ochotę.
Pyszności!
Po krótkim
odpoczynku czekała na nas jeszcze jedna
niespodzianka. Każdy z nas dostał mapę, z dużymi
kolorowymi znaczkami. Panie wytłumaczyły nam,
że w parku również znajdują się takie znaczki,
a naszym zadaniem jest ich odnalezienie. Okazało
się, że przy każdym drzewie czekał na nas mały
upominek!
Och… To był rok pełen wrażeń. Teraz czas
na odpoczynek. Będziemy tęsknić. Do zobaczenia
po wakacjach!
Kinga Spadło, Patrycja Chajdas
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dowiedzieliśmy się, między innymi, co zrobić,
gdy w czasie występu zachce nam się pić
oraz, że warto znać wiele języków, by śpiewać
w operze. Poznaliśmy również tatę Marty, pana
Marcina, który opowiedział o swoim zawodzie
fizjoterapeuty. Dzięki tej lekcji wiemy już,
że masaże pomagają nawet przy bólu głowy
oraz, że są dzieci, które dzięki nim czują się
każdego dnia lepiej.
I to nie był ostatni wspaniały gość, jakiego
mieliśmy okazję wysłuchać. Na nasze
zaproszenie odpowiedział również pan Łukasz tata Julka, który opowiadał o pracy inżyniera
jakości. Dzieci nie tylko wysłuchały prezentacji
popartej zdjęciami, ale i spróbowały same zrobić
kable. Dziękujemy ogromnie!
Dominika Sulima
Anna Walkiewicz

Wędrownicy
W czerwcu nie zwalniamy!
Co prawda to już ostatni miesiąc
przygód przed wakacjami,
ale jak zawsze pracowaliśmy w pocie
czoła.
Święty Karol Langa towarzyszył nam przez cały
czas i to właśnie do niego modliliśmy się
w naszych intencjach.
Ostatnie nawyki przed wakacjami….. kiedy
to minęło?? Zdecydowanie będzie nam
brakowało przedszkola. W tym miesiącu
szczególną uwagę zwróciliśmy na: nawyk
socjalizacji - zabawa ze wszystkimi dziećmi –
misja wykonana, nawyk mówienia, a nie
krzyczenia w sali – meldujemy wykonanie
zadania oraz dbanie o porządek w swoich
półkach – uwielbiamy porządek, więc to dla nas
bułka z masłem.
Bity z zamkami na świecie wyjątkowo przypadły
nam do gustu – w wakacje z miłą chęcią, drodzy
rodzice, odwiedzilibyśmy te miejsca razem
z Wami. A co do naszych wakacyjnych wypraw,
to chcielibyśmy zawiadomić, że po zajęciach
z panią Dominiką mapa Polski, a nawet świata
nie skrywa dla nas żadnych tajemnic. Naszym
podróżom po mapie towarzyszył wiersz
„Siedmiomilowe buty” Jana Brzechwy. Wiersz,
co prawda długi, ale nasze panie nie mogły
wyjść z zachwytu, kiedy już prawie w połowie
miesiąca recytowaliśmy go sami na poranku.
Wyjątkowe z nas dzieciaki.
Ważnym wydarzeniem dla nas w tym miesiącu
był występ z okazji Dnia Mamy i Taty.
Nasze przedstawienie, w które włożyliśmy
bardzo dużo zaangażowania w końcu mogło
ujrzeć światło dzienne. Był to dla nas
szczególnie emocjonujący i pełen wrażeń czas.
W czerwcu gościliśmy w przedszkolu tatę
Gabrysi - pana Bartłomieja, który jest
śpiewakiem operowym. Odpowiedział na wiele
pytań dotyczących jego pracy oraz wzbudził
wielki podziw śpiewając dla nas utwór
po włosku. Dzięki jego odwiedzinom
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Obieżyświaty
Najradośniejszy, a zarazem najsmutniejszy
miesiąc upłynął niepostrzeżenie.
Najradośniejszy, bo przyświecała nam cnota
radości, która uczy by cieszyć się z sukcesów
innych (co przydało nam się po piłkarskich
rozgrywkach naszej reprezentacji, której mocno
kibicowaliśmy), nie zrażać się trudnościami
i cieszyć się z małych rzeczy każdego dnia.
Jednym z powodów do radości była pożegnalna
wycieczka nad Stawy Jana, w czasie której
wykazaliśmy się niezwykłą samodzielnością,
począwszy od bezpiecznego przejścia
d o t r a m w a j u i s k a s o w a n i a b i l e t ó w,
aż po uprzejme zakupy w budce z lodami,
podczas których należało poprosić o wybrane
przez siebie lody, dodatki, zapłacić i oczywiście,
podziękować. Podczas spaceru przypomnieliśmy
sobie wiadomości z całego roku
oraz odnaleźliśmy najważniejszy skarb naszych przedszkolnych przyjaciół.
Uczyliśmy się cieszyć z prostych rzeczy,
na przykład, ogromną radość sprawiła nam
możliwość dowolnego mieszania dostępnych
w przedszkolu składników, by zrobić własne,
u n i k a l n e r e c e p t u r y m a s . To w a ż n e
doświadczenie nauczyło nas, że niektórych
ruchów nie da się już cofnąć i, że w takich
działaniach warto przemyśleć każdy krok.
W dziecięcej radości uwielbialiśmy Boga,
gdy przy wtórze gitary i swobodnych tańców,

śpiewaliśmy na Jego chwałę z całym
przedszkolem.
W czerwcu nauczyliśmy się również tworzyć
kompozycje z kwiatów pod okiem profesjonalnej
florystki, a efekty tej nauki podarowaliśmy
rodzicom podczas pikniku z okazji Dnia Rodziny.
Przygotowaliśmy również dla gości

przedstawienie pt. Calineczka, w którym
zaprezentowaliśmy naprawdę wysoki poziom
umiejętności aktorskich.
Miło jest wspominać czerwcowe chwile,
ale i cały rok, który dobiega końca. Na szczęście,
jesteśmy pewni, że w nowym roku znów
spędzimy piękne chwile w przedszkolu,
a niektórzy z nas będą już wtedy uczniami.
Roma Zabłuda
Karolina Ciszek
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Piknik Rodzinny
Przedszkola Żywioły.
W dniu 9 czerwca odbył się tradycyjny
już Piknik Rodzinny Przedszkola
Żywioły.

Świętowaliśmy Dzień Mamy, Taty i Dzień
Dziecka. Poszczególne grupy przedszkolne
przygotowały przedstawienia i prezenty,
natomiast rodzice zorganizowali konkurs
plastyczny, wspólne śpiewanie i konkurencje
sportowe. Wszystkie rodziny zadbały o smaczny
poczęstunek i wspaniałą atmosferę. Na pikniku
pojawiły się także zaprzyjaźnione przedszkolne
rodziny - to naprawdę wielka radość i dowód na
to, że Żywiołowa atmosfera jest szczególna,
a między nami tworzą się coraz bliższe więzi.
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Autor na wakacje:
św. Josemaria Escriva
Tym razem chciałabym serdecznie zachęcić
Państwa do podjęcia lektury duchowej.
W naszym Miesięczniku co miesiąc zamieszczamy
cytaty św. Josemarii Escrivy. Pochodzą one z różnych
jego dzieł i wierzę, że zawsze stanowią inspirację
i wsparcie. Dlatego
serdecznie zachęcam
do zaczerpnięcia
d u c h o w e g o ,
wzmacniającego
oddechu właśnie
w okresie, kiedy
możemy choć chwilę
odpocząć, mamy
trochę więcej wolnego
czasu, żeby otworzyć

się na Boże treści płynące
z tekstów tego Świętego.
Zapraszam do lektury!
Agnieszka Lipińska

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Zawsze rozumiałem odpoczynek jako oderwanie się
od codziennych zajęć, nigdy zaś jako dni próżnowania.
Odpoczynek oznacza gromadzenie: zbieranie sił, rozwijanie
ideałów, robienie planów... Jednym słowem: zmianę zajęcia,
aby powrócić potem — z nowym zapałem — do zwykłych
zadań."
Bruzda, Punkt 514
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wieczory, w które wychodziliśmy do restauracji.
(…)
Codzienne zabieganie nie poprawia relacji,
nie sprzyja spontaniczności i relaksowi,
które są bazą dla zacieśnienia więzi. Negatywne
konsekwencje powszedniego przepracowania
są druzgocące. Według wspomnianego raportu,
od 40 do 50% małżeństw ma słabe relacje
ze sobą; jeszcze większy jest procent u par
żyjących w konkubinacie. Kiedy małżonkowie
wkładają wysiłek, by wyrwać się z codziennej
rutyny i odnaleźć siebie nawzajem, ich relacje
poprawiają się, a groźba rozpadu małżeństwa
oddala się. Na przykład, gdy małżeństwo
organizuje randki raz w tygodniu, poziom
szczęścia małżonków wzrasta ponad 300%! (…)
Anegdota jednego prawnika odnosi się
do małżonków w wieku osiemdziesięciu lat,
którzy przyszli do niego żądając rozwodu.
Prawnik, po wyjaśnieniu, że nie udzieli
im rozwodu, wziął starca na bok i zapytał,
dlaczego na tym etapie życia myślą o odejściu
od siebie. Mąż wyznał, że nie ma z żoną nic
wspólnego, że tak naprawdę żyli osobno.
Tymczasem prawnik zasugerował, że może
warto rozważyć nieco trudniejsze rozwiązanie,
mianowicie zaprosić swoją drugą połówkę
na kolację, okazać swoje uczucia
poprzez obdarowanie bukietem kwiatów, itp. –
tak, jak by to robił po raz pierwszy. Po latach,
staruszek wyznał, że dzięki radzie prawnika,
udało mu się zmienić schyłek życia,
w najszczęśliwszy okres.
William West

"Randka
dla małżonków?
Tak, najlepiej raz
w tygodniu"1
Najnowsze badania pokazują, że małżeństwa
powinny regularnie chodzić na randki, jeśli chcą
u n i k n ą ć r o z p a d u . Z a p r a c o w a n e p a r y,
które zrezygnowały ze zwyczaju wspólnego
wychodzenia, mogą nieświadomie zmierzać
do rozwodu. Według raportu The Date Night
Opportunity, małżeństwa, które zaprzestały
organizowania wypadów „sam na sam”, są dwa
razy bardziej narażone na poważny kryzys,
niż te, które znajdują czas dla siebie.
Pary, które regularnie wychodzą na randki,
lepiej radzą sobie z komunikacją,
z okazywaniem uczuć i z zaangażowaniem
w związek; są bardziej odporne na stres.
Jak podaje raport, „randki pozwalają skupić się
na sobie, dzielić się odczuciami, zaangażować
się bardziej np. poprzez proponowanie nowych
form spędzania czasu tylko we dwoje”.
Ponadto „wzmacniają i ożywiają tę romantyczną
iskrę”, która często jest przygaszona z upływem
lat. Każdy, kto jest w małżeństwie, szczególnie
jeśli posiada dzieci, wie jak trudne jest
znalezienie czasu na randkę, nie mówiąc już
o cykliczności takiej imprezy. Moja żona i ja
w c i ą ż w s p o m i n a m y s t a r e d o b r e c z a s y,
kiedy nasze dzieci grały w lokalnej orkiestrze,
tym samym czyniąc dla nas wolne piątkowe

Więcej na stronie:
http://www.mercatornet.com/articles/view/
married_couples_need_to_date_too/10308

1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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Życzymy
Żywiołowym Rodzinom
pięknych, bezpiecznych,
pełnych odpoczynku wakacji!

Do zobaczenia
w nowym roku szkolnym 2018/2019
w poniedziałek - 3 września 2018
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