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Tym razem opowiemy o wydarzeniach, które miały miejsce w maju.
Panie nauczycielki przygotowały, jak zawsze ciekawe i barwne relacje
z poszczególnych grup. Dzieci w tym miesiącu pracowały pilnie, poznawały kolejne
nowe tematy, a zwieńczeniem miesiąca była wspaniała całodniowa wycieczka
do Nieborowa. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego dnia napisaną przez Panią
Karolinę.
Przedstawiamy również propozycję kolejnej lektury oraz kalendarium wydarzeń
czerwcowych, ze szczególnym zaproszeniem na nasz Rodzinny Piknik, ostatni w tym
roku szkolnym Podwieczorek z Pasją, a także dziękczynną mszę świętą we wspomnienie
św. Josemarii Escrivy.

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Zdobywają wiedzę
o zwierzętach w lesie
i zagrodzie.

Kochają swój kraj
i poznają go.

Realizują kolejne
projekty.
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Odkrywcy
Pogoda piękna, kwitną kwiaty, śpiewają
ptaki, a my uczymy się nowych rzeczy!
W tym miesiącu, od samego początku,
Odkrywcom towarzyszyły wybitnie majowe
tematy. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta są
tymi hodowlanymi, jak żyją oraz co jedzą.
Już wiemy, co zrobić, kiedy spotkamy w lesie dzika
lub rysia – zwierzęta leśne, też nie są nam obce.
Wiecie, jak bardzo ciekawa jest praca leśniczego?
Chroni nas przed dzikimi zwierzętami, ale również
broni zwierząt przed ludźmi. Często ,,naprawia”
ich zdrowie. Wielu z nas chciałoby zostać
leśniczymi! Ciekawe czy nam się to uda ;)
W maju naszym świętym był Szymon z Lipnicy,
który znany był z tego, że bardzo dużo modlił się
do Maryi – tak, jak my w tym miesiącu. Wiemy,
że Maryja była mamą Jezusa i kochała go tak
mocno, jak nasze mamy nas, dlatego my też
chcemy wszystkim powiedzieć, że bardzo mocno
kochamy naszych rodziców. ,,Jak do kosmosu
i z powrotem!” - stwierdzili jednogłośnie
Odkrywcy :)
Ponieważ maj zaczyna się spółgłoską ,,m”, dlatego
poznaliśmy paradygmat z tą literą. Do cyferek
dołączyła 9, a kolor, z którym się zapoznaliśmy
to pomarańczowy.
Cały miesiąc ćwiczyliśmy nowe umiejętności.
Wiemy, że chlapanie wodą w łazience to nic
dobrego. Oprócz tego, że sami jesteśmy cali

mokrzy, to jeszcze mokra jest podłoga, ściany
i lustro. Przekonaliśmy się, że nie warto tego
robić.
Odkryliśmy również, że dzielenie się jest fajne!
Staramy się dzielić wszystkim, zaczynając
od zabawek i narzędzi, których prawidłowo
używamy, aż do jedzenia, w trakcie naszych
radosnych wspólnych śniadań.
Maj zakończyliśmy wielką wyprawą! Byliśmy
w Nieborowie, gdzie uczestniczyliśmy
w warsztatach pieczenia chleba. A może niektórzy
z nas zostaną piekarzami? Czas pokaże ;)
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W czerwcu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Umiem przeprosić, gdy się z kimś posprzeczam.
Praca:
Oddaję pracę Pani dopiero, gdy ją skończę.
Autonomia: Dbam o schludny wygląd mundurka.
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Wędrownicy
„Maj miesiącem Maryjnym” – to zdanie
towarzyszyło nam na początku naszej
drogi w tym miesiącu.
W tych dniach szczególnie skupialiśmy się
na Maryi - Matce wszystkich ludzi. Modliliśmy
się w intencji wszystkich matek słowami
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…”. Chcielibyśmy
również podkreślić, że nie zapomnieliśmy
o naszym świętym miesiąca – św. Bonawenturze,
do którego też kierowaliśmy nasze prośby
i modlitwy.
Potrafię przeprosić, gdy niewłaściwie się
zachowam – tak brzmiały słowa jednego
z majowych nawyków. Daliśmy radę wykonać
to zadanie wzorowo! (Potwierdzamy – panie
nauczycielki ;))
Bardzo wytrwale pracowaliśmy
również
nad starannością naszych prac. Estetyka,
dokładność i staranność to główne cechy, które
mogą je definiować! Jesteśmy z siebie bardzo
dumni i nie ukrywamy, że włożyliśmy
w to bardzo dużo pracy, ale jak zawsze –
opłacało się! Wkrótce zbierzemy tego owoce ;)
W tym miesiącu szczególną uwagę zwracaliśmy
również na schludny wygląd naszego mundurka
– meldujemy, że misja zakończyła się sukcesem!
Kolejny tydzień przybrał barwy narodowe,
czyli biało-czerwone. Dowiedzieliśmy się,
że w Polsce występują niziny, wyżyny oraz góry
– każde zaznaczone innym kolorem.

Swoje rozważania o Polsce zakończyliśmy
patriotyczną piosenką „Jesteśmy Polką
i Polakiem…”.
Chcielibyśmy również w tym miesiącu
szczególnie pochwalić siebie za wzorowe
wykonywanie ćwiczeń na psychomotoryce.
Nasze panie po każdych zajęciach były
pod wrażeniem dokładności, z jaką
pokonywaliśmy tory przeszkód.
Najbardziej
spodobały nam się ćwiczenia z elementami
skoku i podskoku! Skakaliśmy
jak kangury!
Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany przez nas
moment. Z okazji Dnia Dziecka przedszkole
zorganizowało nam wycieczkę do Nieborowa!
Było wspaniale, cudowanie i radośnie!
Dominika Sulima
Anna Walkiewicz

W czerwcu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Staram się bawić ze wszystkimi.
Praca:
W sali mówię, nie krzyczę.
Autonomia: Dbam o porządek na swojej półce
z kartami pracy.
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Obieżyświaty
Miesiąc Maryjny to czas modlitwy
do naszej Matki.
Maryja była nam pomocą w ćwiczeniu cnoty
wytrwałości, również podczas robienia
prezentów dla naszych rodziców, z którymi już
niedługo będziemy świętować podczas
rodzinnego pikniku.
Zrealizowaliśmy kolejny projekt - każdy z nas
sam wybrał zwierzę, które go bardzo interesuje
i przygotował dla innych prezentację o nim.
Ustaliliśmy, że w ramach prezentacji należy
odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas
pytania, które zebraliśmy na plakacie. Ciekawiło
nas między innymi: czym zwierzę się żywi, gdzie
mieszka, jak szybko potrafi się poruszać, co robi
na co dzień. Dzięki temu, że każdy wybrał inne
zwierzę, poznaliśmy np. guptaka
niebieskonogiego, kota perskiego, morsa,
jaskółkę, konika morskiego, lwa, lisa, skorpiona,
a nawet powitaliśmy przebraną wiewiórkę,
która sama opowiedziała, co lubi i robi. Dzięki
wspólnej pracy dzieci i rodziców wszyscy
zyskaliśmy coś dobrego- zaspokojenie
ciekawości dzieci na temat najbardziej
interesujących ich zwierząt, wspólnie spędzony
rodzinny czas oraz umiejętność przedstawiania
informacji przed grupą.
Maj był również miesiącem owocowowarzywnym. Zgłębialiśmy tajemnice codziennie
spożywanych warzyw (wiecie, że marchewki
pierwotnie były fioletowe??),

ale i poznawaliśmy egzotyczne nazwy
oraz smaki niektórych z nich. Żeby jednak móc
korzystać z dóbr natury, uczyliśmy się, jak dbać
o nasze środowisko, przez segregację śmieci
i powtórne ich wykorzystanie. Pomogła nam
w tym książka o recyklingu, przeczytana
przez tatę Marysi, w ramach rodzinnych
czytanek.
Koniec maja to bardzo ekscytujący czas z racji
wycieczki do Nieborowa, gdzie mogliśmy
własnoręcznie wyrobić chleb i pouczyć się
w Akademii Pana Kleksa! Byliśmy tam bardzo
pilnymi uczniami.
Roma Zabłuda
Karolina Ciszek

W czerwcu cnotą miesiąca będzie radość.
Radość nie jest wesołością wypływającą z pomyślnych okoliczności zewnętrznych,
lecz darem Bożym, wypełniającym wnętrze człowieka. (...) Wesołość, gdybyśmy chcieli
nią żyć w każdej chwili, w końcu zamienia się w lekkość, powierzchowność,
a także prowadzi nas do jakiegoś stanu braku mądrości chrześcijańskiej, czyni nas
po trosze głupimi, naiwnymi. Radość jest darem Pana. Wypełnia nas od wewnątrz.
To jakby namaszczenie Duchem Świętym. Tę radość znajdujemy w pewności, że Jezus
jest z nami i z Ojcem. Radości nie można zatrzymywać: musi iść naprzód. Radość jest
cnotą pielgrzymującą. Jest to dar, który podąża na drodze życia, podąża z Jezusem:
przez głoszenie, przepowiadanie Jezusa, radość wydłuża i poszerza drogę.
Jest to właśnie cnota ludzi wielkich. Radość jest łaską, o którą musimy prosić Pana.
Jest to także pragnienie, które popycha naprzód życie chrześcijanina.

Papież Franciszek
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więc nie było problemu. Najpierw za pomocą
specjalnego narzędzia, które nazywa się "cep"
każdy próbował zdobyć ziarna, bo to właśnie
z nich robiona jest mąka niezbędna do pieczenia
ciast i chleba. Następnie przy pomocy nie tylko
mąki, ale też drożdży, wody i ziaren słonecznika
wszyscy wzięli się do pracy i rękoma wyrabiali
ciasto, (które za nic nie chciało odkleić się
od przedszkolnych rąk)! Kiedy ciasto zostało
włożone do specjalnych form i wstawione
do pieca wszyscy mieli chwilę na spróbowanie
naturalnych produktów, takich, jak masło,
czy też smalec. Następnie, w oczekiwaniu
na wypieki, uczestnicy mogli pogłaskać,
a co bardziej odważni, nawet karmić kozy!
Jednak wszystko, co dobre szybko się kończy,
dzieci w godzinach popołudniowych wróciły
do przedszkola z… prezentami dla Rodziców:
własnoręcznie upieczonym chlebem!
Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła
wszystkim niezapomnianych wrażeń, dzięki
czemu wszyscy wrócili bogatsi o nowe
doświadczenia!

Dzień Dziecka
w Nieborowie.
W dniu 29 maja dzieci wraz z paniami
nauczycielkami uczestniczyły w wycieczce
z okazji Dnia Dziecka.

Długo wyczekiwany wyjazd rozpoczął się
rankiem, kiedy to, po pożegnaniu Rodziców
uczestnicy udali się autokarem do Nieborowa.
Pierwszym punktem wycieczki był Pałac
Radziwiłłów w Nieborowie, w którym kręcony
był film pt. „Akademia Pana Kleksa”. Podczas
zwiedzania dzieci poznały nie tylko miejsce,
gdzie uczył się Adaś Niezgódka, ale także mogły
zobaczyć wynalazki Pana Kleksa oraz szukały
ukrytych skarbów! Następnie wszyscy udali się
na specjalne zajęcia, które były kiedyś
przeprowadzane przez Pana Kleksa w Akademii:
kleksografia! Zabawa z atramentem okazała się
nie lada wyzwaniem, ale wszyscy świetnie sobie
poradzili i stworzyli swoje własne kleksowe
prace, za które zostali nagrodzeni ogromnymi…
piegami!
Następnie cała grupa postanowiła zregenerować
siły, a po obiedzie udała się na warsztaty,
podczas których własnoręcznie każdy mógł
upiec chleb. To wcale nie było łatwe zadanie,
wymagało od dzieci dużo cierpliwości,
ale przecież ćwiczą one tę cnotę w przedszkolu,

Karolina Ciszek
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do uczestnictwa
w życiu Kościoła
poprzez zamykanie się,
na
przykład,
w
określonej
wspólnocie, przy
j e d n o c z e s n e j
rezygnacji z udziału w
życiu swojej parafii, bo
swoim poziomem nie
spełnia ona naszych wymagań. Takie podejście może
zaowocować poszukiwaniem przez dziecko i nas
jedynie "fajnych przeżyć", a nie rzeczywistego,
niezależnego od emocjonalnego i towarzyskiego
komfortu, spotkania z Bogiem.
Autorzy piszą, że wychowanie katolickie „powinno
prowadzić do tego, by człowiek jak najlepiej
odnajdywał się w świecie, w którym żyje i wśród
ludzi wokół.(...) pozwala dziecku wyjść do świata.
Pozwala mu kochać Boga i każdego człowieka
niezależnie od jego opcji politycznej, wyznawanej
religii czy problemów, których ten człowiek
doświadcza. (…) Człowiek wierzący odkrywa
prawdę, która jest jasno wyłożona w Biblii, że Pan
Bóg kocha każdego człowieka najbardziej
na świecie.”
I na koniec jeszcze taki cytat: „Nie chodzi
o deklaracje, ale o to, jakim jestem człowiekiem.
Z czym wychodzę do świata. Czy inni, widząc moją
rodzinę, zapragną żyć podobnie do mnie, czy będę
na tyle profesjonalny i rzetelny, że mój szef będzie
chciał mieć samych takich pracowników albo moi
pracownicy będą chcieli mieć takiego szefa jak ja.”
Zapraszam do lektury!

Recenzja książki
„Mamo, tato, a gdzie
jest Bóg?”
Czytając książkę Marty i Marka Babików
miałam wrażenie, że spotkałam się
ze znajomymi, którzy dzielą się ze mną
doświadczeniami swojej rodziny.
Mimo, że tytuł wskazuje, że treścią jest głównie
problematyka wychowania w wierze, można znaleźć
w niej szeroki zakres różnych zagadnień związanych
z wychowaniem. Ten pomocnik dla rodziców
zawiera bardzo wiele opisów rzeczywistych sytuacji
z życia rodziny z czworgiem dzieci. Jest to naprawdę
inspirujące źródło, które mocno wzbogaciło moje już
dosyć duże (z racji stażu małżeńskiego i wieku
naszych dzieci) spojrzenie na kwestie przeżywania
religijności w rodzinie.
Autorzy, sami będąc ludźmi wierzącymi, dzielą się
praktyką życia religijnego w swoim domu. Pokazują,
jak dostosować przekaz wiary do etapów rozwoju
rodziny, wieku dziecka, czy później kilkorga dzieci.
Przytaczają mnóstwo przykładów związanych
z pokonywaniem trudności w modlitwie, brakiem
entuzjazmu dzieci w kwestii uczestnictwa w mszy
świętej, podpowiadają sposoby radzenia sobie
z trudnymi pytaniami kilkulatka, ale też buntem
nastolatka, przygotowaniem do sakramentów
i przeżywaniem tych wyjątkowych uroczystości
w rodzinie. Podkreślają, że w przekazie wiary
dzieciom pierwszoplanowa jest nasza, rodziców,
osobista relacja z Bogiem. Bez troski o nią,
nie zdołamy przekonać dzieci, że jest to kluczowa
sprawa w naszym życiu.
Państwo Babikowie zwracają również uwagę
na konieczność ostrożności w zachęcaniu dzieci

Agnieszka Lipińska

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Żeby być ludźmi Bożymi, żeby być przebóstwionymi, powinniśmy najpierw być
bardzo ludzcy, przeżywając w obliczu Boga naszą kondycję zwykłych ludzi,
uświęcając tę pozorną małość. Tak właśnie żyła Maryja. Pełna łaski - ta, która jest
przedmiotem Bożego upodobania, ta, która jest ponad aniołami i świętymi prowadziła normalne życie. Maryja jest stworzeniem takim jak my, z sercem takim
jak nasze, zdolnym do zachwytu i do radości, do cierpienia i do łez. Zanim
Gabriel oznajmi Jej Bożą wolę, Maryja nie wie, że od wieków została wybrana na
Matkę Mesjasza. Uważa się za pełną uniżenia - dlatego później z głęboką pokorą
przyznaje, że wielkie rzeczy uczynił w Niej Wszechmocny."

To Chrystus przechodzi, Punkt 172
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się, czy coś lubi czy nie. Więc to, co rodzice
mogą zrobić, to zaoferować swoim dzieciom
cały wachlarz doświadczeń. Jako rodzina
możesz stworzyć oryginalny styl życia
nastawiony na ciekawość świata. Wybierz się
na spacer po okolicy i dowiedz się o roślinach,
robakach i dzikiej przyrodzie, która was otacza.
Zainwestuj w przewodniki terenowe i zostań
przyrodnikiem-amatorem. Pomyśl o weekendach
i wakacjach jako okazji do wycieczek
terenowych. Odwiedź muzea, ogrody
zoologiczne, akwaria, parki narodowe i ogrody
botaniczne. Pójdź do lokalnej biblioteki i zwróć
uwagę na zajęcia, jakie oferuje się dzieciom.
Jedna z takich czynności może wzbudzić
zainteresowanie życia!

"Pomóż dziecku odkryć
pasję"1
"Jakie są zainteresowania twojego dziecka?" To
zwykle jedno z wielu pytań, na które rodzice nie
potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Pasja
zaczyna się od zainteresowania, więc gdy tylko
pytamy rodziców "Jakie są zainteresowania
waszych dzieci? Co one uwielbiają robić?",
prosimy by nie uwzględniali niczego, co wiąże
się z ekranem (gry video, media
społecznościowe, YT, TV), i niestety wtedy
dostajemy sporo nieprzyjemnych spojrzeń.
Oczywiście nie jesteśmy przeciwni dzieciom
korzystającym z elektroniki, ale zbyt wiele czasu
spędzonego z ekranem może ograniczyć rozwój
zainteresowań, które mogą rozwinąć się
w pasję. A dlaczego pasja jest tak ważna?
Według bestsellerowej autorki i badaczki Angeli
Duckworth, pasja jest kluczowym składnikiem
wytrwałości, a wytrwałość jest nieoczywistym
składnikiem sukcesu.

Podczas każdego doświadczenia obserwuj swoje
dziecko. Czy widzisz, świecące się oczy? Czy jest
ono zaangażowane czy roztargnione? Nie próbuj
zainteresować na siłę. Jeśli coś nie zadziała, jest
ok. Potraktuj to jako cenne doświadczenie.
Zadawaj pytania. Jaka była jej/jego ulubiona
część dnia w muzeum? Czego się nauczyli?
Czy j e st co ś, co chcie l ib y po w t ó rzy ć?
Gdy zobaczysz iskrę w oku, znajdź książki
lub filmy związane z tematem. Daj swoim
dzieciom narzędzia do samodzielnego
poznawania tematu, a także przestrzeń,
gdy widzisz, że zainteresowanie nie ustępuje.
Jeśli zaczną je realizować samodzielnie
bez twojej pomocy, jeśli zaczną cię prosić
o więcej – wznieć płomień! Jeśli jednak iskra
zgaśnie, to też jest w porządku, to po prostu
oznacza, że coś trzeba odpuścić. Jeśli rodzice
oferują różne aktywności, dają dzieciom
przestrzeń do rozwinięcia zainteresowania,
które może z czasem przerodzić się w pasję.

Być może najważniejszym pytaniem, jakie
zadają nam rodzice jest to, jak pomóc swoim
dzieciom odkryć zainteresowania. Oczywiście
rodzice nie mogą zmusić dzieci
do zainteresowań, ale są pewne triki, które
pomogą je zainicjować. Wszystko zaczyna się
od doświadczeń. Dopóki dana osoba nie ma
doświadczenia, nie ma sposobu, aby dowiedzieć

Jenni Stahlmann i Jody Hagaman
https://www.montgomeryadvertiser.com/

1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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Kalendarium - ważne daty w czerwcu:
09.06.2018, godz. 10:00 - Piknik rodzinny Fundacji Żywioły, obiekt sportowy,
ul. Jarosławska 29
16.06.2018, godz. 10.00 - Klub tato i syn,
kontakt: Mateusz Szczeciński mat.szczecinski@gmail.com, tel. 601 192 721
20.06.2018, godz. 17.00-19.00 - Podwieczorek z pasją:
„Rodzinny spacer i inspiracje na ciekawe z dzieckiem wakacje”,
prowadzi: Aleksandra Jonas, zbiórka: Stary Rynek
23.06.2018, godz. 12.00 - msza święta dziękczynna za rok przedszkolny 2017/2018,
wspomnienie św. Josemarii Escrivy. Katedra pw. św. Stanisława Kostki
8

