Miesięcznik Żywiołów
październik 2017

Jesienne spacery
z wężem

Szanowni Państwo,
Dopiero witaliśmy się w nowym roku przedszkolnym, a już minął drugi
powakacyjny miesiąc. Przedszkolakom przyniósł wiele wspaniałych wrażeń relacje z poszczególnych grup są bardzo bogate. Do naszej społeczności, do
grupy Odkrywców, dołączyło troje nowych dzieci. Bardzo się cieszymy
i serdecznie witamy.
W tym miesiącu zapraszamy także do lektury kolejnej wartościowej książki
oraz artykułu.
Z radością dzielimy się życiem przedszkola i mamy nadzieję, że Państwo
również niecierpliwie oczekują na kolejne wydania.
Życzymy miłej lektury!

Uważnie
uczestniczymy
w Poranku

Jak dużą wieżę
zbudujemy?

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Wykonują dużo,
ciekawych prac
plastycznych.

Przygotowali świetne
stroje na Bal Świętych.

Zasłuchani
w opowieści.
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Odkrywcy
D o p i e ro z a c z ę l i ś m y c h o d z i ć d o
przedszkola, a już minął drugi miesiąc
roku przedszkolnego. Zdarzyło się
u nas wiele ciekawych rzeczy.
Wiecie, że poznaliśmy kolejną literkę? Znamy
już nie tylko ,,a”, ale także ,,e”! Nasza „1”, ma
też swoją parę, ponieważ poznaliśmy „2”.
Wiemy też, że sad i warzywniak to nie to samo,
a owoce od warzyw znacznie się od siebie
różnią. Nauczyliśmy się, co można robić jesienią
w sadzie i ogrodzie. Czy wiecie, że każdej jesieni
powinno pomalować się pnie małych drzewek
owocowych, żeby ich kory nie popękały i były
zdrowe? Dzięki temu, możemy później cieszyć
się pysznymi owocami. A my wiemy nawet
jakimi. Dowiedzieliśmy się, jakie warzywa
i owoce pojawiają się jesienią. Jest ich całkiem
sporo. W tym miesiącu przebyliśmy też długą
podróż. Lecieliśmy naszym statkiem
kosmicznym. Towarzyszył nam kolega Ufilek,
który oprowadzał nas po całym układzie
słonecznym, którego plan stworzyliśmy na
jednych z zajęć. Wiemy też, że nasza planeta jest
bardzo ważna i potrzebuje opieki np. poprzez
segregację śmieci.

Pod koniec miesiąca dowiedzieliśmy się, jakie
święto się zbliża. Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny to bardzo ważny dzień dla nas i
naszych bliskich. Aby uczcić to Święto
uczestniczyliśmy w balu Wszystkich Świętych.
Iluż Świętych było wtedy w przedszkolu!
Wspaniale się bawiliśmy w towarzystwie
naszych patronów. Cały miesiąc pracowaliśmy
też z naszymi nawykami. Wiecie, że zawsze
pamiętamy o spuszczaniu wody po skorzystaniu
z toalety? Rozumiemy, że przy stole powinniśmy
siedzieć prosto, a wchodząc do sali mówimy
„dzień dobry”. Wychodząc żegnamy słowem „do
widzenia”. Bardzo się cieszymy, że potrafimy już
tyle rzeczy!
Kinga Spadło
Patrycja Chajdas

W listopadzie będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Przed wyjściem z sali ustawiam się
w parach.
Praca: Odkładam przybory na miejsce.
Autonomia: Przy myciu rąk podwijam rękawy.
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Wędrownicy
Październik u Wędrowników to miesiąc
długiej wyprawy do lasu. Wiemy już, jak
wygląda on w jesiennej szacie, jakie
dary nam daje i jakie zwierzątka kryje.
Codziennie poznawaliśmy jednego
mieszkańca.
Czy wiedzieliście, że lis słyszy pisk myszy
z odległości 150 metrów? A uszy sarny to łyżki?
My już wiemy! Bardzo podobało nam się
literkowe grzybobranie – powtarzaliśmy
poznane samogłoski i uczyliśmy się, że piękny
czerwony muchomor jest trujący i nie wolno go
zbierać, a dostojny i szlachetny borowik to
bardzo smaczny grzyb. Wiemy też, jak wygląda
praca opiekuna lasu – leśniczego. Dzięki temu my Wędrownicy postanowiliśmy być
przyjaciółmi lasu. Jesień ma wiele twarzy i jej
kolorowe liście pozwoliły nam wyczarować
piękne prace plastyczne. Spod naszych rączek
wyszły zwierzątka z liści, wydzierankowe
grzybki, jeże z plasteliny. Swoją radość
mogliśmy wyrazić malując różną techniką
jesienne drzewo. 12 października byliśmy na
wycieczce w Muzeum Komunikacji MPK. Wiemy
już, co to jest pantograf, kto to jest motorniczy.
Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądały kiedyś
tramwaje i autobusy. Największą frajdę sprawiło
nam kasowanie biletów w starych kasownikach.
I wiecie co? Pojechaliśmy tam prawdziwym

autobusem i tramwajem! Tacy jesteśmy dzielni!
Dzięki naszym nawykom stajemy się coraz
bardziej samodzielni – świetnie radzimy sobie
z kurtkami. A magiczne słowa „dziękuję, proszę,
przepraszam” to nasi dobrzy znajomi.
Uwielbiamy nasze zajęcia z psychomotoryki:
tory przeszkód, chodzenie po linie, czołganie
i skoki obunóż nie są nam straszne. Czekamy na
więcej!
Magdalena Szczęsna
Anna Walkiewicz

W listopadzie będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją
kolej.
Praca: Po pracy i posiłku zostawiam czysty
stolik.

Autonomia: Pamiętam o wycieraniu nosa
w chusteczkę.
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Dużym zaskoczeniem był słodki smak konfitury
z cukinii czy połączenie kiwi i cytryny.
Poznaliśmy również oznaki jesieni. Wiemy
także, że liść ma własny układ nerwowy! To
była dla nas zupełna nowość. Kilku z nas
myślało, że przez to liście mogą się
denerwować, ale pani Dominika szybko
wyjaśniła nam, że nie jest on tak dobrze
rozwinięty jak układ nerwowy człowieka. Swoje
rozważania zakończyliśmy wyklejaniem
wielkiego liścia. Ostatnie dwa tygodnie
października były prawdziwym wyzwaniem
edukacyjnym dla nas i naszych rodziców, gdyż
rozpoczęliśmy swój pierwszy projekt pt.
“Wszechświat Obieżyświatów”. Każdy z nas
przygotował prezentację na temat wylosowanej
przez siebie planety. Włożyliśmy w to dużo
czasu i cierpliwości oraz kreatywności, gdyż
prezentacjom często towarzyszyły ciekawe
doświadczenia, dzięki którym zobaczyliśmy jak
powstają planety, kratery na Merkurym, jak
brzmią odgłosy wszechświata, a nawet jak
smakuje Mars ! Kosmos jest dla nas znacznie
mniej tajemniczy niż wcześniej.
Filmy z naszym udziałem można obejrzeć tu:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
przedszkolezywiolylodz/videos/
1687770191241756/
https://lodz.tvp.pl/34608592/29102017

Obieżyświaty
To w a r z y s z ą c w s z e c h o b e c n e j j e s i e n i ,
zdecydowanym krokiem weszliśmy w nowe
zadania dotyczące cnoty posłuszeństwa.
Wzorem dla nas była Maryja, dla której
wykonaliśmy różańce z koralików, poznając
historię tej modlitwy oraz tajemnice różańcowe.
Do obejrzenia tych zajęć zaprosiliśmy gości
z TVP3, którzy rozmawiali z nami na tematy
związane właśnie z różańcem. Nikogo nie
ogarnęła trema, wypowiadaliśmy się śmiało,
dzieląc się zdobytą w domu i przedszkolu
OGROMNĄ wiedzą. Tym razem to nas
nagrywano, ale na początku miesiąca to my
mieliśmy okazję nagrać swój film metodą
poklatkową. W Łódzkim Domu Kultury
wycięliśmy ulubione bądź wymyślone postacie
do bajki i z dużą cierpliwością tworzyliśmy
kilkunastosekundowy filmik. Przy okazji
odwiedziliśmy budynek Dworca Łódź Fabryczna,
gdzie największą atrakcją były nie pociągi,
a ruchome schody! Mimo wszystko żałowaliśmy,
że tym razem nie udało się nam skorzystać
z przejazdu tym środkiem transportu, ale na
pewno będziemy mieli to na uwadze, gdyż
w autobusie MPK dajemy swoim zachowaniem
przykład innym pasażerom. Kolejny jesienny
tydzień rozsmakował nasze podniebienia za
sprawą przetworów robionych przez nasze
mamy, babcie, a nawet sąsiadki. Nie zabrakło
wśród nas ochotników do spróbowania nowych
konfitur czy soków z zamkniętymi oczami!

Dominika Sulima
Roma Zabłuda

W listopadzie cnotą miesiąca będzie współpraca.
Każdy rodzic i wychowawca chce, żeby jego
dziecko wyrosło na osobę szczęśliwą i dojrzałą.
Taką, która nie tylko odnosi sukcesy zawodowe, ale
przede wszystkim umie nawiązać i utrzymać trwałe
relacje z ludźmi, w życiu prywatnym i w pracy. To,
czy dziecko będzie miało szansę zrealizować taki
pozytywny scenariusz zależy od wielu czynników.
W dużej mierze od tego, czy nauczymy je
umiejętności współpracy i empatii.

4

"Rodzice w akcji" to książka, do której się wraca,
korzysta z zapisanych tam wskazówek, zadań
i rozwiązań problemów wychowawczych.
Wszyscy popełniamy błędy, choć bardzo byśmy
tego nie chcieli. Tym bardziej, warto skorzystać
z wiedzy i doświadczenia Moniki i Marcina
Gajdów, zwłaszcza, że deklarują oni również
modlitwę za każdego, kto weźmie tę książkę do
ręki.

Recenzja książki
"Rodzice w akcji. Jak
przekazywać dzieciom
wartości"
Chcielibyśmy co miesiąc zachęcać do
przeczytania wartościowej książki
z zakresu wychowania. Dziś prezentujemy
"Rodzice w akcji. Jak przekazywać
dzieciom wartości" Moniki i Marcina
Gajdów, wydanej przez Edycję św. Pawła.

Autorzy są rodzicami czworga dzieci, służą
ludziom prowadząc działalność terapeutyczną,
konferencyjną i rekolekcyjną.

Jest to wyjątkowo przystępnie napisany
praktyczny
przewodnik dla rodziców,
poruszający codzienne problemy wychowawcze.
Komu z nas nie zdarza się mieć trudności ze
zmotywowaniem dziecka do samodzielnego
spania, jedzenia czy sprzątania lub nauki? A kto
przy tym wie, czym jest "przełącznik motywacji"
i jak go zastosować? Na co można pozwolić
nastolatkowi, a czego wymagać od kilkulatka?
Kto nie ma problemów ze stawianiem granic,
a przede wszystkim ma świadomość, jak wielka
jest ich waga dla poczucia bezpieczeństwa oraz
przyszłych wyborów ich dzieci? Kto także nie
zastanawia się, jak przekazać dziecku wiarę
i swój świat wartości, tak żeby zachwyciło się
nimi i poszło tym śladem? I czy wszyscy
pamiętamy, że "Dzieci czują się bezpiecznie
dopiero wtedy, gdy dla mamy najważniejszy jest
tata, a dla taty mama."?

Agnieszka Lipińska

Myśl św. Josemaría Escrivá
" Mamy być święci — jak to się mówi — od stóp do głów. Być
prawdziwymi, autentycznymi chrześcijanami, godnymi
kanonizacji; w przeciwnym razie okaże się, że zawiedliśmy
jako uczniowie jedynego Nauczyciela. Nie zapominajcie
ponadto, że Bóg kierując na nas spojrzenie i udzielając nam
łaski w walce o osiągnięcie świętości pośród świata,
zobowiązuje nas przez to do apostolstwa. Zrozumcie, że
nawet po ludzku rzecz biorąc, troska o inne dusze jest
logiczną konsekwencją tego Bożego wybraństwa."

5

"Dziecko przy stole"1
Nie można jednak podpadać w przesadę. Jeśli
dorośli poświęcają cały czas przy stole na to, aby
nakarmić pociechy, dopilnować, aby niczego nie
wylały i nikogo nie poplamiły, wówczas cały
posiłek upływał będzie w ogromnym stresie.
Należy więc trochę bardziej na luzie podchodzić
do tego, co potrafią wyprawiać przy stole
maluchy i być przygotowanym na wszelkie
p r z y g o d y, m a j ą c p o d r ę k ą c h u s t e c z k i
higieniczne, wilgotną szmatkę i inne tego typu
niezbędne akcesoria.

Artykuł autorstwa Anny Murawskiej –
moderatorki Akademii Familijnej.
Przychodzi moment, gdy dziecko może już jeść
większość potraw, które spożywają dorośli
i wtedy sadzamy je na wysokim krzesełku przy
naszym stole. Chociaż malec niewiele umie: nie
pije z kubeczka i nie posługuje się samodzielnie
łyżeczką – można przynajmniej postarać się, by
nie stwarzać mu możliwości zrzucania jedzenia
na podłogę, bawienia się nożem czy rozlewania
soku sąsiada. Choć trudno jest te dwie
podstawowe zasady wytłumaczyć tak małemu
dziecku, możemy ułatwić sobie to zadanie,
usuwając z fragmentu blatu przeznaczonego dla
najmłodszego stołownika wszystkie zbędne
p r z e d m i o t y.
Powoli będziemy
uczyć
go
korzystania z
łyżeczki
i
kubeczka, a za
kilka lat – z noża
i serwetek.
Pamiętajmy, że
zawsze łatwiej jest wpajać od razu prawidłowe
zachowania, niż wykorzeniać złe nawyki. Nie
można więc czekać zbyt długo z rozpoczęciem
nauczenia dziecka zasad savoir-vivre. Trzeba je,
oczywiście, wprowadzać stopniowo, wraz
z nabywaniem przez malucha kolejnych
umiejętności.

Dzieci są – co nie ulega wątpliwości – częścią
rodziny, stąd też powinny zawsze uczestniczyć w
rodzinnych posiłkach. Uczą się wtedy
przebywania razem, kulturalnego jedzenia,
słuchania starszych. Włączamy je do rozmowy
pytając o przeżycia z podwórka, koleżankę
z klasy czy konkurs plastyczny, w którym biorą
udział. Niech nauczą się prowadzenia podczas
posiłków ciekawych rozmów, zamiast skupiania
się wyłącznie na jedzeniu.

Kiedy w naszym domu przyjmujemy wyjątkowo
dużo gości, dobrym pomysłem będzie
przygotowanie osobnego, mniejszego stołu dla
dzieci, po to aby mogły szybko zjeść obiad
i rozpocząć wspólną zabawę. Taki stolik
umieszczony w kąciku jadalni lub nawet
w drugim pokoju, może stać się przy okazji
możliwością treningu dla najmłodszych,
uczących się nakrywania czy obsługiwania gości.
Sytuacja, w której dzieci przy jedzeniu
pozostawione są samym sobie, nie może
powtarzać się zbyt często, gdyż bez kontroli
dorosłych nie potrafią one jeszcze odpowiednio
się zachować, a na dodatek mogą sobie wtedy
wyrobić pogląd, że do stołu zasiada się tylko po
to, aby się najeść. Spotkania przy rodzinnym
stole powinny być wykorzystywane jako

Kiedy dziecko potrafi już zamieszać sobie
łyżeczką cukier w herbacie, może się
dowiedzieć, że należy to robić, unikając
dzwonienia o brzeg szklanki, a także iż nie jest
elegancko ani bezpiecznie pić herbatę z łyżeczką
pozostawioną w szklance.

1

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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prawdziwa szkoła cnót dla dzieci.politykę
i środowisko. Kiedy zdecydujemy się na
umiarkowane korzystanie z dóbr, wykonujemy
subtelny komunikat przeciwko kulturze "użyj
i wyrzuć". Zamiast tego, możemy zainwestować
w trwały, lepszej jakości produkt, o który
będziemy bardziej dbać i dobrze wykorzystywać.
Jednocześnie, sposób w jaki konsumujemy
towary i usługi stanowi informację dla polityków
na temat życia i potrzeb rodziny. Wreszcie, gdy
używamy zamiast wyrzucać, minimalizujemy
nasz wpływ na środowisko, gdyż unikamy
napełniania wysypiska śmieci, co negatywnie
wpływa na środowisko naturalne.

Co nas czeka
w listopadzie?
W każdym miesiącu proponujemy dużo,
ciekawych aktywności zarówno dla dzieci
i jak i dla rodziców. Pragniemy, aby Żywioły
były miejscem dla całych rodzin.
W tym roku rozpoczynamy kilka nowych
inicjatyw, do udziału w których serdecznie
zapraszamy.
W niedzielę 12 listopada po mszy św. o 11:30
zerówka wystawi krótkie przedstawienie
o tematyce patriotycznej w kościele pw. Matki
Bożej Anielskiej, na ul. Rzgowskiej 41a.
Zapraszamy serdecznie, aby przyjść całymi
rodzinami i wspólnie obejrzeć ten występ.

Wielkość człowieczeństwa wynika z bycia, a nie
z posiadania. Osoba, która żyje umiarkowaniem
jest właścicielem siebie, nie daje się zwodzić
pragnieniom i zawsze aspiruje do czynienia
dobra.

Bardzo serdecznie zapraszamy na wyjątkowy
wykład, które poprowadzą nasze dwie
przedszkolne mamy, a zarazem nauczycielki
NPR. 16 listopada o 18:00 w przedszkolu
opowiedzą o naturalnych metodach planowania
rodziny w kontekście zdrowego trybu życia,
budowania zaufania w związku. Wykład jest
otwarty, zapraszamy Was wszystkich serdecznie
i zachęcam do zapraszania znajomych.
Wykład nosi tytuł
„NPR – kalendarzyk
małżeński, antykoncepcja katolicka czy
ekologiczne życie?”.
W czasie wykładu będzie zapewniona opieka dla
dzieci po wcześniejszym zgłoszeniu.

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań dla rodziców
pt."Podwieczorki z pasją". Raz w miesiącu
z a p r a s z a m y z a r ó w n o Wa s - r o d z i c ó w
przedszkolnych, ale także zainteresowane osoby
spoza przedszkola do uczestnictwa w ciekawych
spotkaniach prowadzonych przez naszych
rodziców i zaproszonych gości. Chcemy dzielić
się swoimi pasjami i wiedzą. W planach mamy
podwieczorek z robieniem kartek świątecznych
metodą scrapbookingu, warsztaty fotograficzne,
spotkanie na temat zakładania balkonowego
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ogródka czy tworzenia autorskiej biżuterii.
Natomiast pierwsze spotkanie pt. "Zdrowa
i szybka śniadaniówka", czyli jak zrobić pyszne
i pełnowartościowe śniadanie dla przedszkolaka
poprowadzi Ania Krakowska, mama Helenki
i Olgi, lekarz pediatra.
Podwieczorek odbędzie się 23 listopada o 17:30
w przedszkolu. Zapraszamy Was serdecznie!
Swój udział można zgłaszać mailowo.
Zachęcamy Was do zapraszania znajomych.
Jeśli chcielibyście podzielić się jakąś swoją pasją
lub interesuje Was temat, o którym chcielibyście
usłyszeć - dajcie znać.

geodety, lekarza i wodzireja. Dzieci nie tylko
mogły słuchać i zadawać pytania, ale przede
wszystkim mogły spróbować mierzyć odległości
profesjonalnym sprzętem pana geodety
i przybijać pieczątki na receptach pani doktor.
Ciekawe kto odwiedzi Wędrowników
w listopadzie? Na razie lista jeszcze się nie
zapełniła - zapraszamy serdecznie, aby zapisać
się do odwiedzin w tej grupie - lista jest
powieszona w szatni na oknie.
Także w szatni wisi zaproszenie Krzyśka
Rateckiego, taty Marysi, do stworzenia wspólnej
mapy dowozów dzieci do przedszkola.
Zapraszamy do skorzystania.

25 listopada w sobotę zapraszamy na pierwsze
w naszym przedszkolu rodzinne Warsztaty
Adwentowe. Każda rodzina będzie miała okazję
wykonać wspólnie z przygotowanych przez nas
materiałów wieniec adwentowy, który będzie
mógł posłużyć w szczególnym przeżywaniu
Adwentu w Waszych domach.

Chcielibyśmy już poinformować o jednym
wydarzeniu w grudniu. Piszemy o nim
z wyprzedzeniem, aby można było zaplanować
sobie intensywny przedświąteczny czas. Warto
w okresie przygotowań do Bożego Narodzenia,
znaleźć moment także na przygotowania
duchowe. Dlatego też szczególnie zapraszamy
na Adwentowy Dzień Skupienia 9 grudnia
w sobotę.

Od miesiąca odbywają się w przedszkolu zajęcia
z zumby dla mam i dzieci.
O 17:00 tańczą dzieci, a o 17:30 mamy. Cały
czas można dołączyć i bardzo energetycznie
spędzić piątkowe popołudnia.

Marta Wawrzyniak

W grupie Wędrowników rozpoczął się projekt
"Zawody moich rodziców". Przedszkolaki
w październiku miały okazję poznać zawód

Kalendarium - ważne daty w listopadzie
12 listopada 2017, godz. 11:30 - występ Obieżyświatów w kościele MB Anielskiej, przy
ul. Rzgowskiej 41a
16 listopada 2017, godz. 18:00- wykład w przedszkolu „NPR – kalendarzyk małżeński,
antykoncepcja katolicka czy ekologiczne życie?”
17 listopada 2017 - wycieczka Wędrowników i Obieżyświatów do Bełchatowa.
23 listopada 2017, godz.17:30 - Podwieczorek z pasją "Zdrowa i szybka śniadaniówka",
poprowadzi Ania Krakowska, mama Heleny i Olgi
25 listopada 2017, godz. 10:00, Warsztaty z wieńców adwentowych dla rodzin.
9 grudnia 2017 - Adwentowy Dzień Skupienia. 10:00 - 12:30 dla mężczyzn, 13:30 16:00 - dla kobiet, kaplica DA5, ul. Skorupki 5
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