Miesięcznik Żywiołów
grudzień 2017

Zasłuchani w
opowieści.

Szanowni Państwo,
Grudzień to czas pełen emocji. Przede wszystkim to oczekiwanie na Boże
Narodzenie. W przedszkolu szczególnie przygotowywaliśmy się na nie
poprzez wykonywanie zadań z kalendarza adwentowego. Odwiedził nas
także św. Mikołaj, poszliśmy na dalszy spacer na pocztę, poznawaliśmy
tradycje świąteczne. Mieliśmy także okazję spotkać się w rodzinnym gronie.
Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne przygotowanie Szlachetnej Paczki
oraz za świąteczne spotkanie przy ciastach i choince.
W styczniu przed nami ważne wydarzenia: Jasełka dla Babć i Dziadków,
a także I Łódzka Konferencja Wychowawcza "Czy w Twoim domu rośnie
bohater?", której jesteśmy organizatorami.

Zaciekawieni...

Ruch to podstawa
każdych
przedszkolnych
zajęć.

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Są już bardzo
samodzielnymi
przedszkolakami.

Dbają o zęby każdego
dnia.

Uczą się występować
publicznie.
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która jest prostokątem. Mieliśmy bardzo
aktywny grudzień!

Odkrywcy
Grudzień to czas przygotowania do
świąt, zimowych spacerów i pamiętania
o drugim człowieku.

Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

Wielkimi krokami przyszedł do nas kolejny
miesiąc, w którym bardzo dużo się działo. Zaraz
na początku grudnia odwiedził nas św. Mikołaj!
Przyniósł drobne upominki, a my
podziękowaliśmy mu piękną piosenką. Cały
miesiąc przygotowywaliśmy się też na przyjęcie
kolejnego gościa. Małego Jezuska, który miał
narodzić się w stajence. Zrobiliśmy ozdoby
choinkowe, które poźniej zawiesiliśmy na
c h o i n k ę . Po z n a w a l i ś m y r ó ż n e t r a d y c j ę
świąteczne oraz tym, jak święta wyglądają
w naszych domach. Teraz już wiemy, dlaczego
na stole powinno być 12 potraw, a w dzień
Wigilii dzielimy się opłatkiem. Śpiewaliśmy też
kolędy przy naszej choince. Jakie te pastorałki
są piękne! Przygotowaliśmy również małe
upominki dla rodziców, a ostatniego dnia przed
świętami zrobiliśmy kolorowe pierniki!
W grudniu nie zapomnieliśmy o naszych
koleżankach literkach i cyferkach. Cały czas
ćwiczyliśmy już poznane, a dołączyły do nich
3 oraz e. Przypomnieliśmy sobie jaki to kolor
niebieski oraz poznaliśmy figurę geometryczną,

W styczniu będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Proszę, a nie zabieram.
Praca: W sali mówię, a nie krzyczę.
Autonomia: Odkładam na miejsce swoją
czapkę i szalik.
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n a s z e
dziwienie, gdy
zobaczyliśmy,
że ma dla nas
coś specjalnego,
w
swoim
worku. Radości
nie było końca!
Ale to był miły
dzień, na samo
wspomnienie
u ś m i e c h
pojawia się na
n a s z y c h
twarzach. I nie schodził, bo dzięki Cioci Ani
mogliśmy udekorować (sami!) pierniki, które
posłużyły nam jako ozdoby choinkowe. Było
pracowicie, ale chcielibyśmy wspomnieć, że nie
zapomnieliśmy oczywiście o naszych małych
przyjaciołach ptakach, które na zimę zostają
w Polsce – zrobiliśmy dla nich karmniki, a na
spacerze powiesiliśmy je na drzewach
w pobliskim parku. Kolejnym dzień zaczął się
bardzo tajemniczo – projekt poczta! Poszliśmy
na pobliską pocztę w celu wysłania kartek
świątecznych, które sami zrobiliśmy! Wyszły
piękne! – trochę pochwał nam się należy!
Wreszcie nadszedł czas na ubieranie choinki.
Takiej żywej i pachnącej. Wspólnie zaczęliśmy
od założenia łańcucha, który wcześniej
zrobiliśmy sami – swoją drogą zdecydowanie
mamy talent plastyczny, bo był bardzo starannie
wykonany! Przyłożyliśmy się. Następnie

Wędrownicy
Hej kolęda, kolęda….. aż chciałoby się
zacząć śpiewająco!
Ale spokojnie,
pamiętajcie, że na wszystko przyjdzie
czas! A więc od początku, u nas znowu
tyle się działo. Choć z drugiej strony,
kiedy u nas wieje nudą? Oczywiście, że
nigdy!
Na początku miesiąca na naszej ścianie, tuż nad
tablicą porankową pojawił się kalendarz
adwentowy. Pewnie nas zapytacie dlaczego?
Otóż dzięki niemu mogliśmy lepiej przygotować
się na przyjście Pana Jezusa poprzez codzienne
wykonywanie zadań. O wytrwałość
w wykonywaniu wszelkich działań w tym
miesiącu modliliśmy się do św. Ottona. Grudzień
zaczęliśmy bardzo pracowicie – razem z Panią
Anią robiliśmy kartki świąteczne dla naszych
Babć i Dziadków z życzeniami świątecznymi
oraz zaproszeniem na ……… - oczywiście to
tajemnica! Milczymy jak grób! Dowiecie się
Państwo wkrótce. Tyle się działo, a to dopiero
początek naszych przygód.
Co to jest adwent? Wędrownicy z pewnością
odpowiedzą, że to zaproszenie na przyjście Pana
Jezusa. W kolejnym dniu poznaliśmy historię
św. Mikołaja – tego prawdziwego oczywiście,
biskupa z Miry! I wyobraźcie sobie, że
następnego dnia zawitał on w naszym
przedszkolu! Ten sam! Prawdziwy! Jakież było

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.

3

zawiesiliśmy nasz pierniki (Ciekawe czy
dotrwają do świąt i ich nie zjemy? ) oraz
bombki, które podarował nam nasz kolega
Julek. Nasze Ciocie zrobiły kolorowe gwiazdki
i tak powstała nasza choinka! W następnym
tygodniu na motoryce małej mieliśmy okazję do
stworzenia bałwanka skarpetkowego. W ciszy
i skupieniu pracowaliśmy nad tym zadaniem, co
zaowocowało idealnym wykonaniem.
I wyobraźcie sobie, że 21 grudnia był pierwszy
dzień zimy i do tego spadł śnieg. Cóż za zbieg
okoliczności! Ostatni dzień w przedszkolu
uczciliśmy wspólnym kolędowaniem oraz
złożyliśmy życzenia innym grupom.
Dominika Sulima
Anna Walkiewicz
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staropolskie, które kiedyś wykonywane były
przez naszych przodków, kiedy to kolorowy
papier czy bombki nie były na wyciągnięcie ręki.
Stworzyliśmy słomiane gwiazdki, którymi
w ramach utrwalanej cnoty i zadania

Obieżyświaty
Miesiąc grudzień był dla nas czasem
o c z e k i w a n i a . O p ró c z z a d a ń t y g o d n i a
codziennie odkrywaliśmy zadanie adwentowe,
p ró b u j ą c j u ż c z y t a ć j e s a m o d z i e l n i e .
Skupialiśmy się szczególnie na tym, by dbać
o innych, nawet bardziej niż o samych siebie
Staraliśmy się być hojni, zgodnie z naszą cnotą
miesiąca, ale nie tylko dzieląc się rzeczami
materialnymi, ale także czasem, dobrym
słowem, uśmiechem i pomocą. Grudniową
tradycją stało się też dzielenie śniadaniem.
W ramach jednego z zadań przygotowaliśmy
skarbonki, z zamiarem wrzucania do nich tylko
groszy. W Nowym Roku wyjmiemy te pieniądze
i zgromadzimy w jednej skarbonce, żeby
zobaczyć, ile możemy zrobić razem. Wspólnej
pracy uczyliśmy się przez udział w projekcie
„Poczta”. Z niewielką pomocą Pań ustaliliśmy
plan działania, którego celem było dostarczenie
zaproszeń na styczniowy występ Babciom
i Dziadkom. Projekt obejmował przygotowanie
materiałów do zaproszeń, wykonanie kartek
z życzeniami, zaadresowanie kopert,
przyklejenie znaczków oraz wrzucenie ich do
skrzynki. Wszystko poszło zgodnie z planem,
a my czekamy na wizytę Dziadków w naszym
przedszkolu. W czasie Adwentu dowiedzieliśmy
się wielu rzeczy o tradycjach wigilijnych
i świątecznych, a na podstawie tej wiedzy
wykonaliśmy wiele ozdób choinkowych. Wśród
dekoracji znalazły się również ozdoby

adwentowego, podzieliliśmy się z grupą
Wędrowników. Wszystkie ozdoby choinkowe
przez nas zrobione zawisły na pięknie
pachnącej, żywej choince - dzięki czemu nasza
sala nabrała świątecznego charakteru. Był to
bardzo rozśpiewany czas, pełen pieśni
o Zwiastowaniu, a później także piosenek
świątecznych. Większość zadań adwentowych
wykonywaliśmy właśnie przy muzycznym
akompaniamencie kolęd, ale nie ograniczając się
jedynie do naszych polskich pieśni!
Próbowaliśmy także naszych sił w angielskiej
wersji językowej...ale chyba jednak wolimy
nasze niepowtarzalne, piękne polskie kolędy!
Każdego dnia nowe zadania adwentowe
przygotowywały nas na Narodziny Jezusa,
jednego dnia uczyliśmy się pieśni adwentowej,

W styczniu cnotą miesiąca jest odpowiedzialność. Dziecko
nauczy się jak być odpowiedzialnym, poprzez przyglądanie się
naszym zachowaniom. Jeśli rodzice szanują wzajemnie siebie i
swoją pracę (także tę w domu), wspierają, mówią „jednym
głosem” zwracając się do dziecka – uczy się ono, że naturalne
jest pomaganie sobie, szacunek we wzajemnych relacjach, że
obowiązki są elementem życia. Błędy powinny być postrzegane
jako doświadczenie edukacyjne, a nie jako coś negatywnego.
Poprzez uczenie małego dziecka, że błędy są nieuniknioną
częścią naszego życia uczymy go odpowiedzialności. Od
najmłodszych lat obdarowujmy dzieci obowiązkami. To
znakomita szkoła przygotowania do szczęśliwego życia.
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a innego staraliśmy się być wyjątkowo mili dla
innych. W oczekiwaniu na Święta Bożego
Narodzenia wspólnie po raz kolejny
przypomnieliśmy sobie historię Narodzin Pana
Jezusa. Pośród świątecznej atmosfery nie
zapomnieliśmy także o Pani Zimie! 21 grudnia
chwyciliśmy za globus i sprawdzaliśmy
oświetlenie naszej Ziemi oraz porównywaliśmy
długości dnia i nocy.
To był bardzo pracowity miesiąc pełen
świątecznej, przyjaznej atmosfery!
Roma Zabłuda
Karolina Ciszek

Myśl św. Josemaría Escrivá

"Rodzice wychowują przede wszystkim poprzez swoje postępowanie.
Synowie i córki nie szukają u swojego ojca czy u swojej matki jedynie
zasobu wiedzy szerszego od ich własnego ani też mniej lub bardziej
trafnych rad, lecz czegoś ważniejszego: świadectwa wartości i sensu
życia wcielonego w konkretne istnienie, potwierdzonego w różnych
okolicznościach i sytuacjach, które następują po sobie na przestrzeni
lat. Jeśli miałbym dać rodzicom jakąś radę, doradziłbym im przede
wszystkim to: niech wasze dzieci widzą (...) że Bóg nie jest tylko na
waszych ustach, ale i w waszych czynach; że staracie się być szczerzy i
lojalni; że naprawdę się kochacie i że je kochacie."
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Recenzja książki
"Kochać i wymagać".
Jednym z prelegentów zbliżającej się
konferencji "Czy w twoim domu rośnie
bohater?" będzie ks. dr Marek Dziewiecki,
doktor psychologii, znany rekolekcjonista,
wykładowca, autor wielu publikacji na
temat wychowania, małżeństwa i rodziny.
Chcielibyśmy polecić właśnie jego książkę,
pt. "Kochać i wymagać".
Autor przedstawia w niej rolę wychowania
i wychowawcy w życiu młodego człowieka.
Uważnie pochyla się nad tożsamością
i z a d a n i a m i w y c h o w a w c ó w. O b a l a
funkcjonujące mity o wychowaniu.
Jako konkretne cele wychowania wskazuje:
1. uczyć myśleć,
2. uczyć kochać,
3. uczyć pracować.
oraz podaje, jak je osiągać. Poznamy tutaj
metody wychowawcze i podstawy komunikacji.
Dowiemy się także o tym, jak istotne znaczenie
dla świadomego kierowania własnym życiem ma
sfera duchowa oraz, że to ona jest decydująca.
Ksiądz Dziewiecki pisze, że optymalną drogą
życia jest fascynacja miłością i prawdą,
najwspanialszym pedagogiem - Jezus,
a ponadczasowym podręcznikiem wychowania –
Ewangelia.
Ta książka jest prawdziwym wsparciem dla
każdego, kto prowadząc dziecko ku dojrzałości
ma pragnienie obdarzania miłością, która nie
boi się być wymagająca.
Agnieszka Lipińska
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przykład: 1. Powiedzieć „dzień dobry”,
2. Powiesić kurtkę, 3. Umyć ręce, 4. Zjeść (to co
mama przygotowała na obiad). Analogiczne
sekwencje występują zwykle w czasie kładzenia
się spać. Dzięki stałej chronologii zdarzeń dzieci
przyzwyczajają się do wykonywania tych
samych czynności w tym samym czasie. Jeśli
jednak czasem jest to niemożliwe –
organizujemy zadania inaczej, według
indywidualnej i pomysłowej elastyczności.
Planowanie czynności jest tym trudniejsze jeśli
ich wykonanie wymaga dłuższego czasu, lub
przeciwnie – gdy zadanie jest krótkie, ale mniej
przyjemne. Każda rzecz powinna mieć swój
zaplanowany moment, inaczej może nigdy nie
z o s t a ć w y k o n a n a . Wa ż n e j e s t t a k ż e
przewidywanie czasu trwania danej czynności.
Przykładowa
scenka:
dzieci pełne
najlepszych
c h ę c i
sprzątają
pokój –
n a g l e
orientują
się,
że
właśnie zaczyna się „dobranocka”. Mimo
sprzeciwu mamy, przerywają pracę, która nie
zostaje ukończona. Przykład ten pokazuje, jak
ważne jest dla nich zrozumienie, że określone
czynności zajmują określony czas i trzeba
planować je wcześniej.
Kolejnym aspektem jest organizacja rzeczy
materialnych. Roztropny ład oznacza logikę
w utrzymywaniu mieszkania – nie musi ono
wyglądać jak wystawa sklepowa ani muzeum,
ale każda rzecz powinna mieć tu swoje miejsce.
Porządek materialny ma dwa cele. Po pierwsze
chodzi o takie przechowywanie i używanie
rzeczy, aby się nie psuły, po drugie by można
było je znaleźć w odpowiednim momencie. Co
zrobić, by dzieci organizowały swoje rzeczy
w sposób rozsądny? Trzeba pomóc im

"Wychowywać
w wartościach –
porządek"
Artykuł autorstwa Katarzyny Dobrzyńskiej,
moderatorki Akademii Familijnej.1
Dzieciństwo to czas intensywnego rozwoju
człowieka. Dziecko jest szczególnie chłonne
i podatne na wszelkie bodźce oraz
oddziaływanie środowiska. W tym czasie
najsilniej kształtuje się jego osobowość.
Wychowanie w tym okresie, to przede
wszystkim praca nad tworzeniem dobrych
nawyków: porządkiem, posłuszeństwem,
męstwem, prawdomównością, hojnością
i innymi cnotami. (...) Zwykle przyjmuje się, że
„osoba uporządkowana zachowuje się zgodnie
z logicznymi zasadami, potrzebnymi do
osiągnięcia założonego celu, organizując
odpowiednio rzeczy, czas i działania z własnej
inicjatywy, bez konieczności przypominania jej
o tym” (David Isaacs „Character building”).
Co to znaczy być osobą uporządkowaną?
Porządek jest przede wszystkim czymś
wewnętrznym, zachowaniem się według
pewnych zasad, według określonej hierarchii
wartości. Aby stwierdzić, czy dziecko jest
uporządkowane, możemy przyjrzeć się jak
organizuje swoje rzeczy, jak się bawi, jak się
uczy, jak wyglądają jego relacje z innymi
i z Bogiem. Możemy także zobaczyć jak wyraża
swoje myśli, jak się przygotowuje by wyjść
z domu, co robi kiedy wraca itd.
Pierwszym ważnym aspektem starań o porządek
jest organizacja czasu. Aby dobrze radzić sobie
z tym zadaniem, warto starać się odróżniać to co
pilne, od tego co ważne. I tu przed rodzicami
staje trudne zadanie – nauczyć dzieci, by
planowały swoje zajęcia według określonych
priorytetów. Trzeba je nauczyć, które czynności
są ważne w danym momencie. Bardzo pomocne
jest tu tworzenie „łańcuchów” czynności. Po
powrocie do domu dziecko powinno na
1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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wprowadzić porządek i bardzo cierpliwie,
i wytrwale tego wymagać. Dzieci mogą tworzyć
własny system porządkowania swoich rzeczy.
Możliwość podzielenie się z rodzicami
pomysłami na „swój porządek”, działa zwykle
bardzo motywująco. Dobrą praktyką jest także
udział w porządkach robionych przez rodziców
(np. w kuchni, na regale z książkami itd.).
Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego ta cnota
jest taka ważna? Przede wszystkim dlatego, że
bez porządku zewnętrznego trudno zachować
porządek wewnętrzny. Ład, który tworzymy
wokół siebie, jest niejednokrotnie odbiciem
naszego wnętrza, i odwrotnie. Porządek nigdy
nie może stać się celem samym w sobie, jako
nawyk powinien się wypełnić znaczeniem. Małe
dzieci będą starać się o to, dlatego, że chcą być
posłuszne. Jeśli rodzice będą wyjaśniać im sens
i cel porządku, to dzieci stopniowo same
zrozumieją dlaczego jest to takie ważne i jako
nastolatki będą umiały praktykować tę cnotę
w s p o s ó b o s o b i s t y. N i e m o ż n a j e d n a k
zapomnieć, że porządek nie może stać celem
samym w sobie i dlatego potrzeba, by tak jak
zawsze, kierowała nim roztropność.
Często rodzice zastanawiają się czy można
wykształcić w dzieciach porządek, samemu nie
będąc uporządkowanym? Odpowiedź brzmi
bardzo optymistycznie – TAK! Najważniejsze, że
podejmujemy intensywne starania. Przykład
osobistego wysiłku działa bardzo skutecznie.
Tym skuteczniej, jeśli dzieci rozumieją dlaczego
rodzice tak się o porządek starają.

Co nas czeka
w styczniu?
W każdym miesiącu proponujemy dużo,
ciekawych aktywności zarówno dla dzieci
i jak i dla rodziców. Pragniemy, aby Żywioły
były miejscem dla całych rodzin.
W styczniu przed nami dwa ważne wydarzenia.
Pierwsze z nich to I Łódzka Konferencja
wychowawcza "Czy w Twoim domu rośnie
bohater?".
Cieszymy się, że możemy być organizatorem
dużej konferencji, która odbędzie się
13 stycznia w Hotelu Tobaco.
Już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim
Rodzicom, którzy zaangażowali się
przygotowanie tego wydarzenia. Konferencja
cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest dla nas
ogromnie ważne, że możemy dzielić się naszą
misją wspierania rodziców w wychowaniu
dzieci.
Będziemy gościć wyjątkowych prelegentów:
ks. dr Marka Dziewieckiego, znanego
rekolekcjonistę; Janusza Wardaka, ojca
10 dzieci, osobę związaną z wychowaniem
chłopców; Marię Kowalską, która opowie
o wychowaniu dziewczynek na dzielne kobiety
oraz Alicję i Łukasza Wielebskich, którzy
opowiedzą o swoich doświadczeniach
w wychowaniu dzieci.

Kalendarium - ważne daty w styczniu
13.01. 2018 - Konferencja wychowawcza "Czy w Twoim domu rośnie bohater?", hotel
19.01.2018 - wznowienie zajęć z zumby
30.01.2018 - Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka
31.01.2018 – „Kolorowe poduszki – warsztat szycia od podstaw”, prowadząca: Danuta
Rudnicka.
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Kolejnym ważnym wydarzeniem jest Dzień
Babci i Dziadka, z okazji którego przedszkolaki
wystawią jasełka.
W tym roku odbędą się one w grupach
30 stycznia:
9:30 - u Odkrywców
10:30 - u Wędrowników
11:30 - u Obieżyświatów
W styczniu kontynuujemy nasze
"Podwieczorki z pasją". Tym
razem 31 stycznia o 17:30
nauczymy się szyć poduszki.
Po ś w i ą t e c z n e j p r z e r w i e
wznawiamy zajęcia
z zumby. Zajęcia odbywają się
w każdy piątek od 19 stycznia.
O 17:00 zapraszamy dzieci,
a o 17:30 mamy ( i tatusiów
też).
Cały czas zapraszamy także
zapisania się na "Rodzinne
czytanki". W każdy czwartek
Ro d z i c e , D z i a d k o w i e l u b
Rodzeństwo naszych
przedszkolaków może przyjść
poczytać dzieciom ciekawą
książkę czy opowiadanie. Lista
do zapisów wisi w szatni na
oknie.
Marta Wawrzyniak
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Wydania Miesięcznika Żywioły z poprzednich
miesięcy są do pobrania pod adresem:
http://www.zywioly.edu.pl/miesiecznik-zywiolow/
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