Miesięcznik Żywiołów
luty 2018

Odkrywanie
świata....

Szanowni Państwo,
Luty obfitował w różnorodne wydarzenia oraz przyniósł powiększenie naszej
wspólnoty o nową Rodzinę w grupie Odkrywców. Witamy serdecznie!
Radosnym przeżyciem były dla dzieci ostatkowe szaleństwa. Przedszkolaki
przebrane w barwne stroje, hucznym balem w pięknie udekorowanej sali pożegnały
karnawał. Następnie, wkroczyliśmy w czas Wielkiego Postu, który jest przygotowaniem do
pięknego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
W tym miesiącu w przedszkolu odbył się kolejny już Podwieczorek z pasją, w trakcie
którego Mamy ujawniły swoje artystyczne talenty i „wyczarowały” wspaniałe filcowe ozdoby.
Także w lutym odbyły się pierwsze w tym roku Drzwi Otwarte, nie tylko Przedszkola
Żywioły, ale również powstającej Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt Przystań oraz Szkoły
Podstawowej dla Chłopców Kompas. Wierzymy, że te szkoły będą stanowić naturalną ścieżkę
edukacji dla naszych Żywiołowych przedszkolaków, a rodziców zachęcamy serdecznie
do zaangażowania się w działania promocyjne.

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Poznają zmysły
i utrwalają samogłoski.

Eksperymentują,
poznają 4 żywioły.

Odkrywają czytelnictwo
- od produkcji papieru
po największe zbiory
biblioteczne.
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Wspólnota...

Wiedzieć więcej...
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Odkrywcy
Luty – drugi miesiąc nowego roku
za nami i chociaż jest on najkrótszy z 12
miesięcy, u nas działo się bardzo dużo.
Luty w tym roku był bardzo mroźny,
jednak my się mrozu nie boimy i do przedszkola
ciągle chodzimy. Jak wskazuje sama nazwa
naszej grupy, wciąż coś odkrywamy. Poznaliśmy
już prawie wszystkie samogłoski: a, o, u, i, y, e.
Wiemy, jak wyglądają, nie mamy żadnego
problemu z ich rozróżnianiem! Poznaliśmy
kolejną cyferkę – 6. Mieliśmy okazję spróbować
czterech smaków: słodkiego, kwaśnego, słonego,
gorzkiego. Cytryna jest bardzo kwaśna,
a grejpfrut gorzki, ale jego sok jest naprawdę
dobry. Radzimy spróbować! Oprócz dobrego
smaku ma też dużo witamin.
Przy okazji trwającej olimpiady rozmawialiśmy
o zimowych sportach oraz naszym
bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych.
Dobrze wiemy, że nie można wchodzić na
zamarznięty lód oraz wjeżdżać
w innych sankami.
Na plastyce pierwszy raz malowaliśmy świecą.
Wiecie o tym, że jak się nią rysuje po kartce, to
n i c n i e w i d a ć ? To c o n a m a l o w a l i ś m y
zobaczyliśmy dopiero po tym, jak na kartkę

nałożyliśmy farby. To prawdziwe sztuczki.
Uczyliśmy się słuchać, gdy ktoś do nas mówi,
przekonaliśmy się, że w ciszy łatwiej nam
pracować, a nasze nosy są o wiele czyściejsze,
kiedy wyciera się je w chusteczki.
W lutym zaczęliśmy też ważny okres Wielkiego
Postu, który ma nas przygotować na Święta
Wielkiej Nocy. W naszej sali stworzyliśmy Drogę
Krzyżową, którą z czasem będziemy uzupełniać
kolejnymi stacjami.
Teraz czekamy na wiosnę i liczymy, że przyjdzie
jak najszybciej!
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W marcu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach,
które sam potrafię już zrobić.
Praca:
Dbam o książki i odkładam
je na miejsce.
Autonomia: Sam zakładam i zdejmuję kurtkę.
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sprawdzić, co rozpuszcza się w wodzie, a co nie.
Niektórzy z nas wykorzystali wszystkie zmysły,
szczególnie zmysł smaku, aby sprawdzić czy kakao
rozpuszcza się w wodzie. Były to zdecydowanie
bardzo rzetelne badania. Te ćwiczenia pozwoliły
nam formułować trafne wnioski.
Poznane dotąd litery mieliśmy szansę napisać
w cieczy nienewtonowskiej, ile frajdy daje nauka!
Aaa, zapomnieliśmy o najważniejszym.
Bal karnawałowy!! Co to był za bal, jedyny taki,
bal nad balami! Muzyka i taniec to jest coś,
co wprost uwielbiamy!
Na plastyce z pustych butelek po wodzie
zrobiliśmy pingwiny. Niby proste, ale jakie
efektowne. Doszliśmy do wniosku, że czasem
można jakiś materiał powtórnie wykorzystać,
aby powstało coś naprawdę pięknego
i funkcjonalnego.
W kolejnym tygodniu poznawaliśmy Ziemię,
rodzaje gleb, a także jej zasoby. Największe
wrażenie zrobił na nas wybuch wulkanu
przygotowany przez nasze Panie, który pozwolił
zobrazować nam, jaka Ziemia może być
niebezpieczna oraz, że należy ją traktować
z szacunkiem. Miesiąc zakończyliśmy układaniem
puzzli, na których widniała gigantycznych
rozmiarów kula ziemska, która zawisła w naszej
sali. Warto dodać, że sami pomalowaliśmy ją całą
farbami!

Wędrownicy
Idzie luty podkuj buty… gdy nadchodzi najgroźniejszy zimowy
miesiąc w roku, trzeba mieć solidne
buty, aby nie poślizgnąć się na lodzie.
I właśnie my te buty mieliśmy, ale nie
zabrały nas do mroźnej krainy, lecz pomogły
poznać wszystkie żywioły. To była zdecydowanie
wyprawa pełna wrażeń i emocji, która zostanie
w naszej pamięci bardzo, bardzo długo. 4 żywioły
mamy w małym palcu, zaraz się przekonacie!
Panta rhei, jak mawiał grecki filozof Heraklit, czyli
wszystko płynie – nasze rozważania zaczęliśmy od
wody. Dowiedzieliśmy się, jaki ma stan skupienia.
Jak myślicie, czy kostki lodu to też woda?
My także to już wiemy! Ogólnie rzecz ujmując,
o wodzie wiemy wszystko, nikt nas nie zaskoczy.
W tym miesiącu bardzo dużo
eksperymentowaliśmy. Uwielbiamy to, ponieważ
prawdziwi z nas badacze. Jesteśmy wprost żądni
wrażeń. Eureka! To był motyw, który towarzyszył
nam przez wszystkie zajęcia. Mamy dla Was
zagadkę. Czy kulka zrobiona z plasteliny tonie?
Czy statek zrobiony również z plasteliny utrzyma
się na powierzchni wody? Wiemy, że to trudne
pytanie, dlatego dajemy odpowiedź – prawo
Archimedesa. Jakby rodzice mieli problemy
z rozwiązaniem zagadki, zawsze można zapytać
Wędrowników.
Kolejne zajęcia rozpoczęły się bardzo tajemniczo,
„czy się rozpuści?” Nasze Panie dały nam kubek
z wodą oraz każdy miał do dyspozycji jeden
przedmiot czy artykuł spożywczy. Mogliśmy sami

Dominika Sulima
Anna Walkiewicz

W marcu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Pomagam innym w rzeczach,
które sam umiem już zrobić.
Praca:
Siedzę prosto przy stoliczku.
Autonomia: Pilnuję porządku w szatni.
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Tuwim, nasz łódzki pisarz i poeta. Tak bardzo
polubiliśmy jego historyjki, że postanowiliśmy
zrobić książeczki czytelnicze, gdzie będziemy
zapisywać wszystkie przeczytane książki.
Oprócz książek, które tak lubimy mówiliśmy także
o gazetach i czasopismach, to wcale nie to samo.
Zapytajcie nas i sprawdźcie sami!
Nasze zajęcia to nie tylko rozmowy, ale też
działanie. Po tym, jak dowiedzieliśmy się,
gdzie i kiedy powstał papier oraz jak wygląda
proces produkcji, postanowiliśmy sprawdzić,
czy w warunkach przedszkolnych uda nam się
stworzyć swój własny arkusz papieru.
Do eksperymentu użyliśmy makulatury, wody i…
blendera. Dzięki specjalnej formie z tetry udało
nam się ułożyć z uzyskanej masy prostokątny
arkusz papieru.
Zadania, które wykonujemy są coraz trudniejsze.
Byliśmy detektywami, którzy szukali całej listy
p r z e d m i o t ó w. N a s t ę p n i e s p r a w d z a l i ś m y
prawdziwość HIPOTEZ, które sami wcześniej
postawiliśmy odnośnie przedmiotów
przyciąganych przez magnesy.
Znamy już też historie pierwszych samolotów
oraz wiemy, jak napisać list niewidzialnym
pismem. Zajęcia, na których często
eksperymentujemy, pokazują nam, jak ciekawy
i fascynujący jest otaczający nas świat!

Obieżyświaty
Miesiąc luty upłynął nam, jak zawsze bardzo
szybko, bo czas mile spędzony nie wiadomo,
kiedy mija!
Poznaliśmy nową cnotę męstwa, którą
staraliśmy się utrwalać w naszych codziennych
zachowaniach, zarówno w domu,
jak i w przedszkolu. Teraz chętnie podejmujemy
nowe wyzwania, na przykład jemy wszystko,
co mamy na talerzu! Aby móc, jak najlepiej
wykonać to zadanie modliliśmy się do Brygidy
Szwedzkiej oraz przez nowe zadania uczyliśmy się
bycia mężnym w każdym dniu naszego życia,
szczególnie w małych codziennych czynnościach.
Oczywiście praca nad cnotą nie była naszym
jedynym wyzwaniem! Podjęliśmy trudny temat
symboliki Wielkiego Postu oraz Drogi Krzyżowej.
Codziennie staraliśmy się utrwalać te wiadomości
przy użyciu specjalnie skonstruowanej kostki,
która ułatwiała nam przeżywanie Wielkiego Postu
poprzez wyznaczanie postnych zadań.
Zadania postne to nie jedyne, czym się
zajmowaliśmy w tym miesiącu. Wcześniej był
jeszcze Tłusty Czwarte i oprócz zajadania się
prawdziwymi pączkami, stworzyliśmy swoje
własne papierowe pączki!
Rozmawialiśmy również o znanych bibliotekach
na całym świecie, dzięki czemu dowiedzieliśmy
się, jak wygląda biblioteka królewska
czy największa na świecie biblioteka Kongresu.
Stworzyliśmy w formie graficznej nasze własne
zasady zachowywania się w bibliotece.
Do czytania zachęcał nas w tym miesiącu Julian

Roma Zabłuda
Karolina Ciszek

W marcu cnotą miesiąca jest szczerość.
Szczerość jest sprawnością, dzięki której poznajemy swoje myśli,
uczucia, pragnienia i słabości i wypowiadamy się o nich zgodnie
z prawdą. Wtedy pomiędzy naszą zewnętrznością, a życiem
wewnętrznym jest spójność. Św. Tomasz z Akwinu pisze, że „jeśli ktoś
mówi prawdę o sobie zachowuje złoty środek między mówieniem
za wiele, a mówieniem mniej niż trzeba”.
Nieszczerość pojawia się, zdaniem św. Tomasza, w dwóch
podstawowych wypadkach: gdy ktoś mówi prawdę w niestosownej
chwili albo ukrywa ją wtedy, gdy trzeba ją ujawnić. Szczerość zdobywa
się również na odwagę, by nie wiedzieć. Oprócz tego, zakłada
umiejętność przyznania się do własnych błędów i niedoskonałości, a także pobudza do wzięcia pełnej
odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.
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Recenzja książki
"Zabawa, nauka,
rozwój. Dla ojców
przedszkolaków".
Tym razem zachęcamy do zapoznania się
z krótką, aczkolwiek, bardzo ciekawą
lekturą "Zabawa, nauka, rozwój. Dla ojców
przedszkolaków". Jej autor, Ken Canfield,
jest specjalistą w dziedzinie problematyki
rodziny, członkiem Międzynarodowej Rady
Programowej Tato.Net.
W kilku rozdziałach ojcowie, zapewne po raz
kolejny, utwierdzą się w przekonaniu,
jak niesłychanie istotna jest ich obecność
w życiu potomstwa. Okres przedszkolny jest
takim etapem w rozwoju dziecka, który
szczególnie rzutuje na całe późniejsze życie
i dlatego ważne jest właściwe wykorzystanie
tego czasu.
Autor podpowiada, jak ważne jest wyznaczanie
ojcowskich celów i w jaki sposób warto
je planować, tak aby stawały się rzeczywiście
osiągalne. Pisze, że wspólna zabawa i czytanie
stanowią doskonałe źródło wzajemnego
poznania, ale także są narzędziem stymulacji
rozwoju dziecka. Nie przytacza żadnych
specjalnie wyszukanych form spędzania czasu,
ale zwyczajne codzienne aktywności
realizowane z miłością i w atmosferze radości.

Rolą ojca jest również nauka dyscypliny i troska
o bezpieczeństwo dziecka. I w tym temacie
znajdziemy kilka cennych wskazówek. Włącznie
z tą, że należy przyjrzeć się wczesnym źródłom
swoich emocji, aby nie przekazać dziecku
własnych zranień i nieprawidłowych reakcji.
Zapraszam do lektury!
Agnieszka Lipińska

Myśl św. Josemaría Escrivá

"Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu: czas pokuty, oczyszczenia,
nawrócenia. Nie jest to łatwe zadanie. Chrześcijaństwo nie jest drogą
wygodną: nie wystarczy być w Kościele i pozwalać, by mijały lata.
W naszym życiu, w życiu chrześcijan, pierwsze nawrócenie - ta jedyna
w swoim rodzaju, niezapomniana chwila, w której dostrzega się
wyraźnie wszystko, o co nas prosi Pan - jest ważne; jednak jeszcze
ważniejsze i jeszcze trudniejsze są kolejne nawrócenia. Żeby ułatwić
działanie łaski Bożej w tych kolejnych nawróceniach, trzeba
zachować młodość ducha, wzywać Pana, umieć słuchać, odkryć,
co jest nie tak, prosić o przebaczenie."
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To poprzez uczenie się dbania o dom, młodzież
wie jak dbać o naszą planetę, w konkretny
sposób odpowiadając na wezwanie Papieża
Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si;
zapewniając tym samym wzmocnienie
i utrwalenie więzi rodzinnych z biegiem lat.
W "zrównoważonego domu":
- dzielimy się obowiązkami;
- integrujemy życie zawodowe i rodzinne;
- praktykujemy odpowiedzialną konsumpcję;
- używamy technologii cyfrowych w zdrowy
sposób;
- zachęcamy do solidarności wśród rodzeństwa;
- szukamy sposobów, które pomogą w rozwoju
społeczeństwa.
Ciepło ogniska domowego nie zależy od statusu
materialnego lub okoliczności. Prawdziwe
znaczenie domu znajduje swoje wytłumaczenie
w istocie natury ludzkiej, w tym, że miłość
przejawia się w dawaniu, ale także
w umiejętności otrzymywania. Warto ocalić
z przeszłości to co najlepsze, żyć
odpowiedzialnie w teraźniejszości i pozostawić
możliwie najlepszą spuściznę dla przyszłych
pokoleń.

"Stabilne rodziny szczęśliwe rodziny:
dom"1
Wykład plenarny na XIX Kongresie
Rodziny (Meksyk-2015)
Bebi Calvimontes
Rodzina tworzy dom, jeżeli jest miejscem
spotkań kilku pokoleń, miejscem, gdzie wszyscy
są razem, miejscem gdzie czujemy się
najszczęśliwsi.
Dom jest przestrzenią, która spaja rodzinę,
gdzie ludzie funkcjonują na co dzień i dzielą się
z innymi swoimi przeżyciami, zmartwieniami,
ale też wspierają innych. Dom to jest takie
miejsce, gdzie ludzie czują się szczęśliwi.
"Obserwujemy kluczowy związek pomiędzy
dobrze zarządzanym domem a szczęściem
rodzinnym", dlatego staramy się motywować
i zachęcać ludzi do "tworzenia domów",
które zapewniają bezpieczeństwo rodzinom.
W tym celu, konieczne jest promowanie kultury,
która docenia znaczenie prac domowych.
Istotne jest, aby przekazywać, szczególnie
nowym pokoleniom, co znaczy dobrze zarządzać
domem i jakie korzyści wypływają z tego
dla wszystkich członków rodziny. Na przykład
to, że każdy może mieć swój udział w tworzeniu
rodzinnej atmosfery, wykorzystując swoje
umiejętności do dbania o otoczenie, pomagając
sobie nawzajem i rozwijać się w najlepszy
możliwy sposób.
Życie rodzinne jest również doskonałym
miejscem do rozwijania umiejętności, które są
przydatne w życiu zawodowym i społecznym.
Dobrze funkcjonujący dom gwarantuje rozwój
osobisty i bezpieczeństwo, daje nam stabilność
emocjonalną i generuje autentyczny rozwój
społeczny. Z tego powodu ważne jest, aby dzieci
– także te w bardzo młodym wieku – stanowiły
część zespołu, który przyczynia się
do "tworzenia domu".

1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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Konkurs plastyczny
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym organizowanym
przez Szkołę Podstawową dla Dziewcząt
Pr z y s t a ń i S z k o ł ę Po d s t a w o w ą
dla Chłopców Kompas.
Temat inspirujący, a nagrody bardzo atrakcyjne.
Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie.
Zapraszajmy do udziału również przyjaciół
i znajomych.

Kalendarium - ważne daty w marcu:
17.03.2018, godz. 10:00 - Klub tato i syn w Przedszkolu Żywioły, ul. Chocimska 13
20.03.2018, godz. 17.30 - Podwieczorek z pasją - Ogród, taras - przedłużenie domu.
Prowadzi - Maja Sałata.
21.03.2018, godz. 17:30 - Drzwi Otwarte Przedszkola Żywioły, Szkoły Podstawowej
dla Dziewcząt Przystań i Szkoły Podstawowej dla Chłopców Kompas,
ul. Jarosławska 29
21.03.2018 - Dzień Zespołu Downa, Dzień Kolorowej Skarpetki w przedszkolu
24.03.2018, godz. 10:00 - Warsztaty dla rodzin - wspólne przygotowanie
palm wielkanocnych
28.03.2018, godz. 19:30 Warsztaty dla ojców prowadzone przez Janusza Wardaka Klub Ojca, ul.Wodna 34
30.03.2018 - Przedszkole zamknięte, Wielki Piątek
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