Miesięcznik Żywiołów
marzec 2018

Dziecięcy
zachwyt....

Szanowni Państwo,
Marzec to przede wszystkim czas oczekiwania na radosne Alleluja Wielkiej Nocy.
Dzieci w sposób szczególny przygotowywały się do nadchodzących Świąt, o czym możecie
Państwo przeczytać w relacjach z poszczególnych grup.
Ten miesiąc obfitował w wydarzenia, m. in. spotkanie z dzikim ptakami, udział
dzieci w projekcie filmowym promującym Łódź, Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa,
czy wreszcie Drzwi Otwarte w nowej lokalizacji naszych szkół przy ul. Jarosławskiej 29
i rozstrzygnięcie konkursu na ekorodzinny pojazd przyszłości.
W marcu spotkaliśmy się też na kolejnym Podwieczorku z pasją, tym razem
poświęconym projektowaniu tarasów i ogrodów.
Rozpoczęliśmy
intensywne przygotowania do kolejnych Drzwi Otwartych
14 kwietnia i biegu Rodziny na start!, który odbędzie się już 21 kwietnia.
Wielkie podziękowanie dla rodziców za zaangażowanie w organizację i promocję tego
wydarzenia.

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Ćwiczą samodzielność
i oczekują wiosny.

Bezinteresownie
pomagają kolegom.

Cierpliwie realizują
kolejne zadania.
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Wyjątkowy dzień...

Wspólny sukces!

ŁÓDŹ
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Odkrywcy
Za nami marzec, miesiąc pełen wiedzy,
ale także skupienia,
dokładności
i staranności.
Pracowaliśmy
w
nim
nad dbaniem
o książki. Już wiemy, że to nasi przyjaciele,
którzy zabierają nas w różne podróże,
przenoszą w świat rycerzy i smoków.

W marcu przyszła do nas wiosna! Bardzo się
z tego cieszymy. Chcąc dobrze ją przywitać
wykonaliśmy łąkę kwiatową oraz bociany,
które przypominały nam, jaką mamy porę.
Dowiedzieliśmy się, jakie są zwiastuny wiosny
i że to bardzo charakterystyczny czas, kiedy
wszystko budzi się do życia. Grupa
Odkrywców jest w pełni gotowa na wiosenną
pogodę!

W szatni staramy się już sami zakładać
i zdejmować kurtkę. Naprawdę nam się
to udaje! Wciąż będziemy ćwiczyć
tę umiejętność. Jesteśmy z siebie bardzo
dumni, ponieważ potrafiliśmy pomagać innym
w tym, co sami umiemy i wiecie, co? Bardzo
nam się to spodobało! Lubimy pomagać.
Do grona poznanych cyferek dołączyła 6.
A samogłoski znamy już tak dobrze,
że niedługo będziemy poznawać spółgłoski.

Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

Dzięki Drodze Krzyżowej, którą razem
stworzyliśmy, dobrze zrozumieliśmy, czym jest
okres Wielkiego Postu. Wiemy, do jakich Świąt
nas przygotowuje. Poznaliśmy zwyczaje
Wielkanocne, wiemy, co wkładamy do
koszyczka i jakie znaczenie ma każdy produkt.
Będziemy dzielnymi pomocnikami przy
szykowaniu święconki.

W kwietniu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją
kolej.
Praca:
Odkładam prace na półkę.
Autonomia: Dbam o porządek w szatni.
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które zawsze kończyliśmy odpowiednią
dobraną kolorowanką.
Następny tydzień rozpoczęliśmy tematami
z zakresu bezpieczeństwa na drodze, które,
tak na marginesie, mamy w małym palcu.
Wiemy wszystko, a to dzięki temu, że uważnie
słuchaliśmy, co nasze Panie chciały nam
przekazać.
W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany
przez nas dzień – pierwszy dzień wiosny.
Choć za oknem padał drobny deszcz, to i tak
nie ostudził naszego entuzjazmu. Jak powstaje
deszcz, a jak powstaje burza? Na te pytania,
oczywiście znamy odpowiedź. Chcecie ją
poznać, wystarczy nas zapytać!
Przed Wielkanocą głównym tematem naszych
zajęć było jajko! Poznaliśmy szczegółowo cykl
jego rozwoju. Mieliśmy okazję również
zobaczyć wnętrze jajka, bo Pani Dominika
przez nieuwagę je rozbiła! Jak widać,
każdemu może się zdarzyć coś przewrócić ;)

Wędrownicy
W marcu pracowaliśmy jak małe
mróweczki, dosłownie! Zaraz się
Państwo o tym przekonają i przyznają
nam rację.
W tym miesiącu szczególnie skupiliśmy uwagę
na
nawykach
pomagam
innym
w rzeczach, które sam umiem już zrobić.
Pani Ania zaproponowała, abyśmy wcielili się
w rolę tajnych agentów, czyli bezinteresownie
pomogli koleżankom i kolegom z naszej grupy,
a na koniec dnia opowiedzieli, kto to był
i w czym pomogliśmy tej osobie bądź osobom.
Nasza tajna akcja zakończyła się
oszałamiającym sukcesem. Uśmiechy
towarzyszyły
nam
przez
cały
dzień.
O powodzenie we wszelkich naszych
działaniach modliliśmy się do świętego
Franciszka z Paoli – nie zapomnieliśmy
również wspomnieć o naszych rodzicach!
Jak Pan Jezus czuł się nosząc ciężki krzyż
podczas drogi krzyżowej? Wędrownicy
na pewno powiedzą, że było bardzo ciężko,
a to wszystko dla nas, żeby wyzwolić nas
od grzechu! Swoje rozważania
podsumowaliśmy zrobieniem drogi krzyżowej.
Dzięki temu zadaniu dowiedzieliśmy się, ile
jest stacji drogi krzyżowej oraz co wydarzyło
się przy konkretnej z nich. Na sjeście
podjęliśmy bardziej szczegółowe rozważania,

Dominika Sulima
Anna Walkiewicz

W kwietniu będziemy pracować
nad następującymi nawykami:
Socjalizacja: Staram się mówić prawdę.
Praca:
Staram się zawsze kończyć
moją pracę.
Autonomia: Odwieszam bluzę na krzesełko.
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Złotego Pociągu, wiemy też, po co rolnicy jeżdżą
kombajnem (czy wiedzieliście Drodzy Czytelnicy,
że kwiaty i pietruszkę też zbierają specjalne kombajny?
My również byliśmy zdziwieni!).
W tym miesiącu przybliżyliśmy się też do….wojska,
właśnie tak, dobrze przeczytaliście. Z okazji Dnia
Żołnierzy Wyklętych poznaliśmy historię żołnierzy,
zapoznaliśmy się z tym, co robili kiedyś i co robią dziś,
rozpoznawaliśmy stroje wojskowych. Na tym jeszcze
nie koniec naszej przygody z wojskiem – wiemy też jak
jest zbudowany czołg! Podczas ćwiczeń na naszym
klasowym „poligonie”, przekonaliśmy się,
że wykonywanie rozkazów wcale nie jest takie proste,
jak się wydaje. Tyle się u nas działo!
Braliśmy też udział w wojewódzkim projekcie,
w którym należało nagrać film promujący nasze miasto.
Przebraliśmy się za postacie z bajek i wraz z rodzicami
odwiedziliśmy miejsca charakterystyczne dla Łodzi
i staraliśmy się zapamiętać jak najwięcej ciekawostek.
Dla większości z nas był to debiut przed kamerami.
Film wyszedł fantastycznie! A najlepszy był seans dla
wszystkich grup, w zaaranżowanej na kino sali
przedszkolnej z popcornem i dużym ekranem.
Po raz pierwszy zobaczyliśmy nasz film w całości
oraz produkcje innych przedszkoli. Byliśmy
pod wrażeniem.
Niesamowicie emocjonującym przeżyciem była wizyta
niecodziennych gości - ptaków drapieżnych. Mogliśmy
zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć i trzymać je na ręku
oraz dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat
tych ptaków. Trzeba było być bardzo odważnym,
by pozwolić sowie europejskiej z ostrymi pazurami
i dziobem usiąść na ramieniu, ale przecież my
ćwiczymy męstwo nieustannie. Oprócz tego, zwracamy
uwagę na bycie szczerym. Podczas gier i zabaw
postępujemy uczciwie, zawsze mówimy prawdę
i pilnujemy słów jakie wychodzą z naszych ust.
To trudne zadania, ale my lubimy wyzwania!

Obieżyświaty
W grupie Obieżyświatów trwa niecierpliwe
wyczekiwanie wiosny. Cieszymy się tym, co za
oknem, korzystamy ze śniegu, budujemy
śnieżne konstrukcje, ale tęsknie wyglądamy
też słońca.
Aby przybliżyć wiosnę do nas postanowiliśmy zasiać
rzeżuchę w specjalnie ozdobionych przez nas
skorupkach! To dopiero było wyzwanie – spróbujcie
sami w domu pomalować skorupkę z jajka tak, by jej
nie uszkodzić! Dzięki cierpliwości, którą w dalszym
ciągu ćwiczymy udało się nam wszystkim zrealizować
do zadanie! W naszej sali pięknie pachnie rzeżuchą!
Wszyscy byliśmy z siebie tak dumni, że postanowiliśmy
zrealizować jeszcze trudniejsze zadanie: zrobić własną
hodowlę fasoli, by, jak prawdziwi naukowcy móc
samodzielnie zaobserwować poznane już wcześniej
etapy rozwoju roślin. Uwaga! Zadanie dla Was: teraz
Wy ćwiczycie cierpliwość – o efektach naszej hodowli
poinformujemy w następnym Miesięczniku.
Wciąż oczekujemy też na Zmartwychwstanie Pana
Jezusa, do którego przygotowują nas zadania postne.
Poznaliśmy już wszystkie stacje Drogi Krzyżowej
oraz drobnymi uczynkami sprawiamy przyjemność
naszym kolegom i koleżankom. 21.03 przyszliśmy
do przedszkola w dwóch różnych skarpetach, bo wiemy
czym jest Zespół Downa oraz że tego dnia obchodzimy
jego Międzynarodowy Dzień. Przy okazji posłuchaliśmy
opowieści o innych niepełnosprawnościach, próbując
pić bez użycia rąk, czy rozpoznając memory
z zasłoniętymi oczami. A dzięki naszej coraz większej
znajomości języka migowego mogliśmy rozmawiać,
czyli migać w czasie obiadu, dzięki czemu nikt nie
mówił z pełną buzią.
Kolejny projekt w naszej grupie wiązał się
z wynalazkami technicznymi. Oglądając albumy
z maszynami zaznaczyliśmy te, które nas najbardziej
interesują, a następnie Panie przygotowywały ścieżki
dydaktyczne właśnie na ich temat. Poznaliśmy legendę

Roma Zabłuda
Karolina Ciszek

W kwietniu cnotą miesiąca jest pracowitość.
Cnota pracowitości jest związana, ze sprawiedliwością, która prowadzi
do wiernego wypełniania obowiązków, jakie przypadają każdemu,
i do podejmowania z odpowiedzialnością zadań, jakie do każdego należą.
Również, z innej perspektywy, z mocą, która daje impuls do stawiania
czoła trudnościom i przezwyciężania zmęczenia i trudu. Pracowitość
przeciwstawia się tym samym lenistwu oraz bylejakości i niedbalstwu.
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Recenzja książki
"Wychowywać do
wartości".
W tym wydaniu Miesięcznika Żywiołów
chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejną
książkę wydawnictwa Apostolicum,
a mianowicie "Wychowywać do wartości"
autorstwa Jose Antonio Alcazara
i Fernando Corominasa.
Treści w niej zawarte są odzwierciedleniem
świata wartości, jaki jest nam bliski i w jakim
wychowujemy nasze dzieci. Autorzy wskazują
rodzinę jako miejsce miłości będące najlepszym
środowiskiem do wzrostu, kształtowania
nawyków i rozwijania cnót. W świecie,
który proponuje, a nawet narzuca odwrót
od moralności, szczególnie ważne jest, abyśmy
potrafili wychowywać nasze dzieci na ludzi,
opierających swoje szczęście na wartościach
takich jak: porządek, umiarkowanie,
pracowitość, posłuszeństwo, odpowiedzialność,
sprawiedliwość, hojność, solidarność czy radość.
W poszczególnych rozdziałach znajdziemy opisy
cnót, ale także bardzo konkretne,
możliwe do natychmiastowego wcielenia
w życie, wskazówki i inspiracje odnośnie ich
kształtowania w dzieciach i nas samych.

"(...) Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą
wartości. W niej dzieci wzrastają w cnotach,
gdyż są motywowane miłością, dostrzegają,
że są kochane takimi, jakie są. (...)"
Zapraszam do lektury!
Agnieszka Lipińska

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Czas Wielkanocny jest czasem radości, radości nie tylko właściwej
temu okresowi roku liturgicznego; ona jest zawsze w sercu
chrześcijanina, ponieważ Chrystus żyje: On nie jest postacią,
która przeminęła, Osobą, która istniała jakiś czas i odeszła,
pozostawiając nam tylko wspomnienie i przykłady dawniejszych
cudów. Nie: Chrystus żyje. Jezus to Emanuel: Bóg z nami.
Jego zmartwychwstanie upewnia nas, że Bóg swoich nie opuszcza."
To Chrystus przechodzi, 102
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Ks. Dziewiecki mówił o tym, że powinniśmy być
świadkami miłości Boga dla naszych dzieci.
Uczyć się miłości, od Tego, który jest większy
od nas. Dbać o to, aby nią żyć, ale także potrafić
ją opisywać. Mówić dzieciom o tym, że Bóg
kocha nas za nic, nieodwołalnie i mądrze,
z bliska, widzialnie i nad życie. Człowiek, który
nie kocha, nie może prowadzić nikogo innego
do Boga.
Ks. Pellitero wskazywał drogę wychowania
do wiary według myśli Chrystusa, Jego
kochającego serca, solidarności i ofiarności
w pomocy innym. Droga Chrystusa jest piękna,
co ujawnia się w rodzinie, sakramentach,
otaczającym nas świecie i wszystkich małych
i wielkich rzeczach, które otrzymujemy od Boga.
Bardzo cennym doświadczeniem był również
udział w warsztatach. Spotkanie z innymi
rodzicami, a także nauczycielami odświeżyło
nasze spojrzenie na pewne aspekty związane
z życiem wiarą w rodzinie. Kolejny raz
świadectwo życia i szczególny autorytet ojca
zostało przywołane jako priorytetowy czynnik
mający wpływ na przekaz wiary. Mówiliśmy
o obecności, zainteresowaniu rodziców, które
powinny przejawiać się w pełnej miłości
atmosferze domu, ale także o konieczności
podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności
rozmowy dostosowanej do aktualnego sposobu
funkcjonowania ludzi młodych. Towarzyszenie
w sytuacji kryzysu, cierpliwość, miłość
bezwarunkowa, a także troska o dobre
środowisko dla naszych dzieci, to równie istotne
czynniki w wychowaniu, nie tylko do wiary.
Konferencja była dla nas niezwykle
wartościowym czasem, który skłonił do wielu
przemyśleń i mamy nadzieję, długofalowo
przyniesie dobro dla naszej rodziny.

"MOC
W I A RY
–
PRZEKAŻ DALEJ!
Jak wychowywać
w wierze w czasach
postprawdy?"
W dniu 10 marca 2018 r. uczestniczyliśmy
w konferencji pt. "MOC WIARY – PRZEKAŻ
DALEJ! Jak wychowywać w wierze w czasach
postprawdy?" zorganizowanej przez Przedszkole
i Szkołę STRUMIENIE i Żagle Stowarzyszenia
Sternik. Pojechaliśmy tam z myślą, że wiara
w Boga jest czymś najcenniejszym, co mamy
w życiu i warto zaczerpnąć wiedzy i inspiracji,
co możemy zrobić, aby nasze dzieci patrząc na
nas również chciały się na taką łaskę otwierać.
Wysłuchaliśmy bardzo interesujących wystapień
ks. prof. Ramiro Pellitero, ks. dr Marka
Dziewieckiego oraz ks. Michała Kwitlińskiego,
a także uczestniczyliśmy w warsztatach
dotyczących "Trudności w przekazie wiary
u młodzieży nastoletniej".
Chcielibyśmy podzielić się w tym miejscu
kilkoma myślami, jakie szczególnie utkwiły
w naszej pamięci.

Agnieszka i Paweł Lipińscy
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ŻYWIOŁOWY SWAP
PUZZLOWY

DRZWI OTWARTE

Wa s z ą r o d z i n ę f a s c y n u j ą g r y p l a n s z o w e ?
Lubicie wspólnie układać dywan z puzzli?
Gracie rodzinnie w karty? Wasze półki na gry pękają
w szwach, a wy wciąż poszukujecie nowych
egzemplarzy do rodzinnej kolekcji?
TAK, TAAK i jeszcze raz TAAAK? Zatem musimy się
spotkać! Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy dzień
wymiany puzzli, tangramów, łamigłówek, gier
planszowych, kart i kości. To unikatowe wydarzenie
dające możliwość wymian między rodzinami
w ciepłej i radosnej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte
dla Przedszkola Żywioły oraz szkół, które
otwieramy we wrześniu 2018.

Szczegóły: http://www.zywioly.edu.pl/zywiolowyswap-puzzlowy/

Kalendarium - ważne daty w kwietniu:
14.04.2018, godz. 11:00 - Drzwi Otwarte Przedszkola Żywioły, Szkoły Podstawowej
dla Dziewcząt Przystań i Szkoły Podstawowej dla Chłopców Kompas,
ul. Chocimska 13
14.04.2018, godz. 11:00-12:30 - ŻYWIOŁOWY SWAP PUZZLOWY, ul. Chocimska 13
14.04.2018 - Dzień skupienia dla mężczyzn w godzinach 10:00 - 12:30,
dla kobiet: 13:30 - 15:30, prowadzi ks. Ignacy Soler,
kaplica DA 5, na ul. Skorupki 5
21.04.2018, godz. 9.00-14:00 - bieg Rodziny na start!, ul. Jarosławska 29
21.04.2018, godz. 9.00-11.00 - konkurs "Zdrowe Ciacho", ul. Jarosławska 29
24.04.2018, godz. 17.00-19.00 - Podwieczorek z pasją - „Warsztaty fotograficzne –
jak zrobić dobre zdjęcie dziecka”, prowadzi: Anna Dębowska,
zapraszamy rodziców z dziećmi, ul. Chocimska 13
30.04 – 04.05.2018 – przedszkole zamknięte - Majówka
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Bieg "Rodziny na start!"
Główną ideą przy biegu RODZINY NA START!
jest promowanie wartości:
-Ważność rodziny i wspólnego spędzania wolnego
czasu.
- Zawody rozgrywane w atmosferze fair play.
- Zdrowy tryb życia, uprawianie aktywności fizycznej
- Zdrowe odżywianie (konkurs „Zdrowe Ciacho”
w dniu biegu).
Podczas biegu odbędą się następujące konkurencje:
- Bieg rodziców z jednym dzieckiem (3 osoby
biegnące trzymając się za ręce)
- Bieg rodziców z dwójką dzieci (4 osoby biegnące
trzymając się za ręce)
- Bieg rodziców z trójką dzieci (5 osób biegnących
trzymając się za ręce)
- Bieg rodziców z czwórką dzieci (6 osób biegnących
trzymając się za ręce)
- Bieg z wózkami (jeden z rodziców + dziecko
w wózku)
- Bieg rodzica z jednym dzieckiem (2 osoby biegnące
trzymając się za ręce)
Rejestracja na stronie:
www.szkolaprzystan.edu.pl

Konkurs

Przynieś pokrojone ciasto wraz z opisanym składem
dnia 21.04.2018 do siedziby Szkoły dla Dziewcząt
Przystań i Szkoły dla Chłopców Kompas
(ul. Jarosławska 29, Łódź), w godzinach 9.00-11.00.

"Zdrowe Ciacho"
Czy…
-lubisz piec ciasta?
-sprawdzasz skład kupowanych słodkości?
-ważne jest dla Ciebie by jeść zdrowo?
-chcesz zaprezentować innym to, co uwielbia jeść
Twoja rodzina?
-szukasz okazji, by upiec ciasto z dzieckiem ?

Każdy degustujący odda jeden głos na najlepsze
ciasto. Trzy ciasta, które otrzymają największą ilość
punktów, zostaną nagrodzone przez Organizatorów,
a zdjęcia ciast i przepisy zostaną zamieszczone
na stronach: http://www.szkolaprzystan.edu.pl/
i http://www.szkolakompas.edu.pl/
W konkursie do wygrania atrakcyjne nagrody!
Konkurs towarzyszy biegowi "Rodziny na Start!"
Zapraszamy do zapisów na to sportowe wydarzenie
dla rodzin!
https://web.facebook.com/events/
149976939154523/
http://www.szkolaprzystan.edu.pl/zapisy-na-bieg/

Weź udział w konkursie organizowanym przez
Fundację Żywioły!
Zgłoś się do konkursu za pomocą formularza: http://
www.szkolaprzystan.edu.pl/formularz-zgloszeniazdrowe-ciacho/
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