Miesięcznik Żywiołów
listopad 2017

Prace stolikowe

Szanowni Państwo,
Listopad to w pełni jesienny miesiąc. U nas barwny, intensywny i bardzo ciekawy, choć za
oknami czasem szary i zimny. Przyniósł dzieciom, ale także rodzicom wiele interesujących
wydarzeń. Był występ w zaprzyjaźnionej parafii, wycieczka autokarowa, ale także codzienne
przedszkolne zajęcia i zabawa przynoszące systematyczny wzrost i rozwój. Ten miesiąc
obfitował również w wydarzenia dla rodziców i całych rodzin. Wykład o NPR, Warsztaty
adwentowe, Podwieczorek z pasją, kolejna edycja Szlachetnej Paczki oraz zajęcia zumby.

Pamiętamy o
zmarłych

Z wielką radością obserwujemy zaangażowanie rodzin w proponowane przez nas projekty.
Jako wspólnota przedszkolna otrzymaliśmy również szczególną rolę towarzyszenia jednej
z naszych rodzin, w której mama zachorowała na nowotwór. Życzliwa, zwykła

obecność, czy też inne wsparcie, jakie gotowi jesteśmy okazać są postawą, jaka
byłaby cenna także dla nas w sytuacji choroby. Nie bójmy, się być blisko...

Praca zespołowa
rodziców i dzieci

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Własnoręcznie wykonali
biało-czerwone flagi.

Świetnie rozpoznają
sylabki z literką "p".

Poznają tajniki szachów.
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Odkrywcy
Wielkimi krokami zbliżają się święta
Bożego Narodzenia, na które czekamy
z utęsknieniem. Jednak dziś
chcielibyśmy opowiedzieć o tym, co
wydarzyło się w listopadzie.
Właśnie w tym miesiącu przypada piękne
święto odzyskania Niepodległości.
Dowiedzieliśmy się, co świętujemy tego dnia
i dlaczego to święto dla nas Polaków jest takie
ważne. Poznaliśmy historię oraz symbole
naszego kraju. Wiemy już, że nasze kolory to
biały i czerwony. Dowiedzieliśmy się dlaczego na
naszym godle widnieje biały orzeł, a hymn
Polski to Mazurek Dąbrowskiego. Poznaliśmy
również legendę o Lechu, Czechu i Rusie. W tym
miesiącu nie rozbawialiśmy jednak tylko
o naszej ojczyźnie. Poznaliśmy nazwy, wygląd
oraz brzmienie różnych instrumentów! Wiemy
też, że istnieje bardzo wiele rodzajów tańców,
które znacznie się od siebie różnią oraz jakie
piękne stroje mają tancerze. Najbardziej
podobały nam się te kolorowe, zakładane przy
tańcach ludowych. Poznaliśmy kolejną literkę:
„i”, która dołączyła do grona naszych wcześniej
poznanych koleżanek. Wiemy też ze po 1 i 2
w kolejności znajduje się 3. I wiecie co?

Napisaliśmy listy do św. Mikołaja! Byliśmy na
poczcie i sami je wysłaliśmy. To była dla nas
wielka wyprawa! Teraz jesteśmy pewni, że na
pewno dotrą w odpowiednie miejsce
i o odpowiedniej porze. Za nami kolejny miesiąc
pełen wrażeń.
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W grudniu będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: : Potrafię podziękować.
Praca: Pamiętam o swoim obowiązku.
Autonomia: Zdejmuję kurtkę i wieszam ją na
miejsce.
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Wędrownicy
W listopadzie poznawaliśmy symbole
narodowe, pojechaliśmy na wycieczkę
do Bełchatowa oraz zgłębialiśmy temat
malarstwa.
Ten miesiąc obfitował w wiele wydarzeń.
Pojechaliśmy na drugą w tym roku wycieczkę.
Tym razem wybraliśmy się w dalszą podróż - do
Bełchatowa, na wystawę Giganty Mocy. Na
ciekawej, interaktywnej ekspozycji
dowiedzieliśmy się jak powstaje węgiel
brunatny, jak się go wydobywa oraz jak
wyprodukować z niego prąd. Mieliśmy okazję
odkopywać amonity, przymierzyć strój górnika,
wziąć udział w wyścigu żarówek. Wzięliśmy też
udział w warsztatach na temat smogu
i zanieczyszczenia powietrza, obejrzeliśmy
eksperymenty oraz wykonaliśmy prace
plastyczne z materiałów recyklingowych.
Listopada był dla nas miesiącem malarstwa,
poznaliśmy różne kierunki m.in. takie jak
kubizm, impresjonizm. Poznaliśmy trudne
słowa: sztaluga, paleta oraz dowiedzieliśmy się
kim był Jan Matejko i czym zasłużył się dla
polskiego malarstwa.
Świetnie już rozróżniamy sylabki: pa,po,pe,pi,
pu,pó, py, w czym pomogły nam malarskie karty
pracy.
W listopadzie odwiedziła nas mama Jagody,

która opowiedziała nam o tym czym jest
muzeum i wspólnie przygotowaliśmy wystawę
prac abstrakcyjnych, na którą zaprosiliśmy
pozostałe grupy.
Mieliśmy też zajęcia o zespole Downa,
dowiedzieliśmy się w czym dobre są nasze
koleżanki z grupy, a w czym mogą potrzebować
pomocy. Była to też okazja do rozmowy
o różnych rodzajach niepełnosprawności
i ograniczeniach i możliwości ludzi
niewidzących czy niesłyszących.
Wytrwale pracowaliśmy nad nawykami, umiemy
już coraz cierpliwiej czekać na swoją kolej oraz
pamiętamy o używaniu chusteczki do
wycierania nosa.

W grudniu będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Pamiętam o swoich dyżurach.
Praca: Staram się jeść wszystko, co zostanie mi
podane.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety spuszczam
wodę, opuszczam klapę i myję ręce.
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mikrofonu i prezentować się na scenie, o czym
świadczyły ogromne brawa na koniec
przedstawienia.
Czy Warszawa była pierwszą stolicą Polski? Na
to pytanie Przedszkolaki zdecydowanie znają
odpowiedź, ponieważ szczegółowo omówiliśmy
tę kwestię, a pomogły nam w tym legendy.
W celu uczczenia żołnierzy walczących za naszą
ojczyznę postanowiliśmy wybrać się na
cmentarz. W skupieniu oraz ciszy zapaliliśmy
znicze poległym za naszą ojczyznę. Była to dla
nas ważna i cenna lekcja. W kolejnym tygodniu
nasze Panie zaprosiły nas do wielu ciekawych
miejsc - niektórzy z nas byli tam pierwszy raz.
Odwiedziliśmy muzeum, byliśmy w teatrze,
w pracowni rzeźbiarza oraz pracowni
malarskiej. Jednak nic nie pobije naszej
wycieczki do Bełchatowa! Giganci mocy, bo tak
nazywało się interaktywne muzeum, do którego
się wybraliśmy zaparło nam dech w piersiach.
Dowiedzieliśmy się jak wygląda proces
wytwarzanie energii elektrycznej
z wykorzystaniem węgla brunatnego. Oprócz
tego pokazaliśmy, że znamy zasady savoir- vivre
przy stole oraz w autokarze. Daliśmy powód do
dumy naszym Paniom, spisaliśmy się na medal.
Wspaniałą okazją do wspólnego spędzenia czasu
były sobotnie warsztaty tworzenia wieńców
adwentowych. Używaliśmy nawet kleju na
gorąco pod opieką dorosłych- potrafimy już na
prawdę dużo.

Obieżyświaty
Co to był za miesiąc! Tyle się działo, ale
zacznijmy od początku. Wytrwale
pracowaliśmy nad cnotą współpracy,
a zadania tygodnia pomagały nam stosować
ją w codziennym życiu. Przede wszystkim
przestrzegaliśmy zasad panujących w grupie
oraz w domu. Staraliśmy się współpracować
ze wszystkimi – to zadanie pozwoliło nam
odkryć i lepiej poznać zalety naszych kolegów
z grupy.
W kwestii współpracy dobrze wykorzystaliśmy
czas integracji z grupą Wędrowników. Wspólnie
otworzyliśmy hipermarket, w którym każdy
mógł mieć własne stoisko, jak i wczuć się w rolę
klienta. Wymagało to od nas pobierania
i wydawania pieniędzy oraz przeliczania, co
bardziej opłaca się kupić. O wytrwałość
w wykonywaniu zadań w tym tym miesiącu
modliliśmy się do św. Anny.
W czasie zajęć dydaktycznych uśmiech wprost
nie schodził z naszych twarzy! Początek
miesiąca rozpoczął się bardzo intensywnie,
dowiedzieliśmy się dlaczego 11 listopada stał się
Dniem Niepodległości, a nasze zajęcia
zakończyliśmy tworzeniem przepięknych,
patriotycznych kokard narodowych. Wytrwale
przygotowywaliśmy się do występu w kościele
Matki Bożej Anielskiej, w którym piosenką
i wierszykami opowiedzieliśmy innym dzieciom
o Święcie Niepodległości. Potrafimy już
występować przed dużą publicznością, używać

Dominika Sulima
Roma Zabłuda

W grudniu cnotą miesiąca będzie hojność.
Cnota hojności to bezinteresowny i radosny dar
serca: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
5,42); „Radosnego dawcę miłuje Bóg”(2 Kor 9,7).
Każdy człowiek ma możliwość praktykowania tej
cnoty wobec trzech rzeczywistości: Pana Boga,
bliźniego i samego siebie. Serce hojne
i wielkoduszne, to wielkie dla Boga w otwartości na
Jego miłość i hojne w darze tej miłości dla siebie
i bliźnich: „Miłuj bliźniego jak siebie samego”(Rz
13,8).
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Dzięki omówieniu konkretnych sytuacji
przykładowych rodzin, uzyskujemy gotowe do
zastosowania plany radzenia sobie z różnymi
niepożądanymi zachowaniami, ale także zachętę
do tworzenia własnych planów. Uczymy się
miłości wymagającej, ale też zapewniającej
poczucie bezpieczeństwa dziecku.

Recenzja książki
"Rodzice w akcji. Jak
przekazywać dzieciom
wartości"
Chcielibyśmy co miesiąc zachęcać do
przeczytania wartościowej książki
z zakresu wychowania. Dziś prezentujemy
""Zwyczajne problemy dzieci w wieku
6-12 lat".

Skorzystajmy z tej lektury, szukając tam
inspiracji, czy też korzystając z wręcz gotowych
rozwiązań. Autorka słusznie zauważa, że
w życiu przygotowujemy się do bardzo wielu
jego aspektów, np. prowadzenia samochodu,
gotowania itp., a wychowanie często bywa
traktowane, jak wlana wiedza, która nie
wymaga nauki. Tymczasem jest to niezwykle
istotna rola, do pełnienia której warto wciąż się
uczyć, czerpiąc z dobrych źródeł.

W tym miesiącu proponujemy zapoznanie się z
kolejną pozycją Wydawnictwa APOSTOLICUM,
książką Teresy Artola Gonzalez pt. "Zwyczajne
problemy dzieci w wieku 6-12 lat".
Często w czasie wykładów lub spotkań
tutoringowych słyszymy o tym, że wychowując
warto zastanawiać się nad tym, jak określone
zachowanie naszego dziecka odebralibyśmy za
kilka lat. Jeśli teraz na nie nie zareagujemy, nie
wskażemy dziecku drogi dobra, to gdzie ono
znajdzie się w przyszłości, jakich wyborów
będzie dokonywać.

Agnieszka Lipińska

Autorka pisze, że w wychowaniu warto
zapobiegać problemom. W książce porusza
kwestie często występującego u dzieci braku
odpowiedzialności, nieposłuszeństwa, ale także
lęków, kłopotów z nawiązywaniem relacji
koleżeńskich, nieśmiałości czy też relacji między
rodzeństwem.

Myśl św. Josemaría Escrivá

"Rodzice są głównymi wychowawcami swoich dzieci, zarówno

w tym, co ludzkie, jak i w tym, co nadprzyrodzone, i powinni czuć się
odpowiedzialni za tę misję, która wymaga od nich wyrozumiałości,
roztropności, umiejętności nauczania, a przede wszystkim zdolności
kochania oraz starania się o dawanie dobrego przykładu. Nie jest
właściwą drogą wychowania narzucanie czegoś siłą, w sposób
autorytatywny. Ideał rodziców konkretyzuje się raczej w tym, by stać
się przyjaciółmi swoich dzieci: przyjaciółmi, którym powierza się swoje
troski; z którymi omawia się problemy; od których oczekuje się skutecznej
i życzliwej pomocy."
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Ro z m a w i a j c i e o w i e r z e , s k r o m n o ś c i ,
seksualności, etyce zawodowej, a także
o zagrożeniach jak np. narkotyki – podając
k o n k r e t n e a r g u m e n t y z a l u b p r z e c i w.
Rozmawiajcie z dziećmi o miłości i związkach.
Mówcie zdecydowanie, ale też łagodnie
o rzeczach, które są złe lub nie są wystarczająco
dobre. Nie wystarczy robić rzeczy razem:
stwórzcie okazję do swobodnych i szczerych
rozmów.

"Rodzicielstwo
z charakterem"1
Oto kilka wskazówek:
1. Bądź jednomyślna/y ze swoim
współmałżonkiem.
Jedność między małżonkami sprawia, że
rodzicielstwo odniesie większy sukces!
Spójność rodzicielska: Pracujcie razem.
Dyskutujcie często. Zgadzajcie się na
kompromisy.
Stawiaj współmałżonka na piedestale w oczach
swoich dzieci; wspieraj go w podjętych
decyzjach.
Nie kłóćcie się w obecności dzieci; przeproście
się w obecności dzieci, jeśli w ich obecności
pokłóciliście się; jako pierwsza/y powiedz
„Przepraszam”.
Bądźcie szczerzy
wobec siebie –
dzieci szybko
d o s t r z e g ą
hipokryzję.
Podziwiaj mocne
s t r o n y
współmałżonka;
nie skupiaj się na
jej/jego błędach.
Pamiętaj: niezgoda w domu prowadzi do
depresji u dzieci.

4. Dawajcie dobry przykład.
Optymizm i wiara w każdych trudnościach –
małych i dużych. Rozwiązywanie problemów
i krytyczne myślenie. Co z pokorą? Nie róbmy
z siebie centrum świata. Jeśli modlicie się,
pozwólcie dziecku zobaczyć swoje codzienne
zwyczaje religijne. Jeśli jesteście katolikami,
pokażcie dzieciom jak czerpiecie siłę
z sakramentów. Przywództwo taty w tych
obszarach jest bardzo pomocne. Bądźcie
osobami, które lubią przebywać z ludźmi.
Spotykajcie się z innymi rodzinami
i przyjaciółmi co tydzień. Samokontrola
i spokojna wytrwałość w obliczu trudności.
5. Uczucia. Obdarzajcie bezwarunkową miłością
i wsparciem.
Rzeczywistość jest taka, że to ojcowie muszą
pracować więcej, żeby złapać kontakt ze swoimi
dziećmi. Słuchajcie dzieci bardzo uważnie.
Pracujcie w domu razem z dziećmi, co ucieszy
i wzmocni obie strony.

2. Postępujcie zgodnie z podstawowymi
wartościami.
Solidnie przyjrzyj się swoim motywacjom.
Strzeżcie się stawiania pracy ponad rodzinę. Nie
zostawiaj współmałżonka samego z
obowiązkami. Wychodź pierwsza/y z pomysłami
na wspólne spędzanie czasu np. podczas
weekendu.

6. Nie dogadzajcie swoim dzieciom.
Pokażcie, że udane wakacje wcale nie muszą być
drogie. Pamiętajcie: uczucie okazuje się nie
przez dobra materialne, ale wspólnie spędzony
czas i okazanie zainteresowania. Uczcie, że
przyjaźnie są podstawą szczęścia w życiu.
Uczcie, że ludzie są ważniejsi niż rzeczy.

3. Nauczajcie odróżniać dobro od zła.
Jeden rezultat jest wart tysiąca słów…
1

7. Miejcie wysokie i konkretne oczekiwania
Pamiętajcie: Oczekiwania wpływają na efekt.

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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Uczcie poprzez wspólne zabawy i pracę.
Kształtujcie pozytywne nastawienie do pracy.
Zastanówcie się, czy dzisiaj wasze dzieci potrafią
więcej zrobić, niż sześć miesięcy temu?

posłuszeństwa, żeby traktowały innych dobrze,
żeby spokojnie podchodziły do problemów.
Posłuszeństwo jest niezbędne: dzieci, które są
posłuszne rodzicom będą wierne swoim
własnym postanowieniom w dorosłości. Zbyt
wiele nastolatków nie ma silnej woli, by żyć
zgodnie z pewnymi wartościami. Dziecko, które
ma słabą wolę potrzebuje bardziej konkretnych
c e l ó w i w s p a r c i a r o d z i c ó w. Z a w s z e
podkreślajcie, że trzeba zastanawiać się jak
nasze postępowanie wpływa na innych. Dajcie
przykład jak panować nad emocjami. Panujcie
nad sobą, nie stresujcie się, nie złośćcie się,
bądźcie cierpliwi. Zarządzajcie swoimi
potrzebami. Pierwsza/y połóż dzieci spać, nawet
gdy jesteś zmęczona/y. Nauczcie dzieci ustalania
celów i priorytetów.

8. Stwarzajcie okoliczności
Dzieci będą naśladować tego, kto spędza z nimi
czas i dzieli z nimi zainteresowania.
Zachęcajcie swoje dzieci do przyjaźni z dobrymi
ludźmi. Wspólnie uzgodnijcie zasady dotyczące
korzystania z nowych technologii: czaty,
telewizja, telefony komórkowe, internet.
Pomagajcie dzieciom tak, żeby same potrafiły
dobrze organizować swój czas wolny.
9. Rozmawiajcie o życiu ideałami
Dyskutujcie na temat ważnych kwestii
etycznych. Wasze dziecko musi widzieć was
aktywnymi w obszarach, które są dla was

Sami bądźcie skupieni na celu: nauczcie
młodzież kochać mądrze, samodzielnego
myślenia, a także wolnego działania,
nieskrępowanego przez złe nawyki lub
negatywny wpływ rówieśników.

ważne. Przekonanie o czymś musi prowadzić do
działania. Nie zwlekajcie z pomocą materialną
lub duchową osobom potrzebującym; pokażcie
dzieciom jak pomagacie. Módlcie się codziennie
ze swoimi dziećmi za osoby potrzebujące
wsparcia.
10. Skupcie się na budowaniu cnót
Pamiętajcie: cnoty są to w istocie dobre nawyki,
nie tylko dobre intencje. Stwórzcie fundament
do rozwoju cnót, biorąc pod uwagę jasne
wymagania, konsekwencje oraz konkretny plan.
Zacznijcie od razu. Zachęcajcie małe dzieci do
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Zaproszenia na
grudzień

Kalendarium - ważne daty w grudniu
9 grudnia 2017 , godz. 9:30, finał Szlachetnej Paczki. Zapraszamy z dziećmi na wspólne
pakowanie prezentów dla potrzebującej rodziny.
9 grudnia 2017 - Adwentowy Dzień Skupienia. 10:00 - 12:30 dla mężczyzn, 13:30 16:00 - dla kobiet, kaplica DA5, ul. Skorupki 5
13 grudnia 2017, godz. 17:30. - Podwieczorek z pasją. "Scrapbookingowe kartki
świąteczne" Warsztaty dla rodziców.
27-29.12.2017 - przerwa świąteczna (przedszkole będzie zamknięte)
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