Miesięcznik Żywiołów
wrzesień 2017

Spacery
towarzyszą nam
każdego dnia.

Szanowni Państwo,
Dobiega końca pierwszy miesiąc nowego roku przedszkolnego, a my
z radością przesyłamy Wam pierwszy numer Miesięcznika Żywiołów. Mamy
nadzieję, że stanie się on regularną formą naszej komunikacji, a w przyszłości
także pamiątką przedszkolnego etapu życia Waszych dzieci. Będziemy w nim
zamieszczać podsumowanie mijającego miesiąca oraz wprowadzać
w zbliżające się wydarzenia i plan pracy przedszkola.W kolejnych numerach
Rodzice zawsze znajdą propozycję wartościowego artykułu o wychowaniu,
a także zachętę do przeczytania książek dostępnych w naszej coraz bogatszej
biblioteczce. Życzymy miłej lektury!

Już we wrześniu
poznajemy tajniki
mnożenia.

Plastyka to jedne
z ulubionych
naszych zajęć.

ODKRYWCY

WĘDROWNICY

OBIEŻYŚWIATY

Poznają przedszkolny
świat.

Nowe wyzwania czekają
na 4-latków

Klasa startowa to dużo
nauki i zabawy
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Odkrywcy
Minął niecały miesiąc odkąd zaczęliśmy
chodzić do przedszkola, a już tyle
rzeczy poznaliśmy! Jesteśmy
Odkrywcami i nie boimy się żadnych
wyzwań!
Na porankach poznajemy pory roku, miesiące,
dni tygodnia. Obserwujemy pogodę, niestety, nie
zawsze jest taka jaką byśmy chcieli mieć.
Dowiedzieliśmy się również, co kryje się za
przysłowiem ,,nie wszystko złoto co się świeci”
oraz ,,kiedy wrzesień to już jesień”. Teraz
wiemy, że witając wrzesień, witamy już jesień,
a to, co wygląda naszym zdaniem nieciekawie,
wcale nie musi takie być. Zaznajomiliśmy się
z postacią św. Andrzeja Boboli, który daje nam
przykład pracowitości i dobroci. Poznaliśmy
także nawyki, które z pomocą rodziców
utrwalamy w domu. Potrafimy sami zmieniać
buty oraz odkładamy je na swoje miejsce.
Staramy się nie bałaganić, a jeśli nam się to
zdarza, zawsze po sobie sprzątamy. Jesteśmy
również dzielni i odważni, bo każdy z nas
z uśmiechem wchodzi rano do sali, posyłając
rodzicom buziaka. Układamy puzzle i tangramy
– coraz trudniejsze. Na początku września
stworzyliśmy swój własny kodeks przedszkolaka,

pod którym każde z nas się podpisało. Staramy
się stosować do zasad i coraz lepiej nam to
wychodzi! Wiemy jak bezpiecznie pokonać
drogę do przedszkola i jakie niebezpieczeństwa
na nas czyhają! Poznaliśmy literkę a i cyferkę 1 od niedawna to nasze dobre koleżanki.
Stworzyliśmy piękną makietę z pudełek
i kolorowego papieru, na której znajdują się
domki, park a nawet oczko wodne. Mieliśmy
ciekawe zajęcia o owocach. Poznaliśmy smak nie
tylko naszych polskich owoców, ale również
owoców egzotycznych, takich jak mango, figa
czy granat. Jakie one były pyszne!
Rozmawialiśmy o jesieni - całkiem niedawno do
nas przyszła. Odkrywamy każdy zakątek świata
z ciekawością i zapałem. Wiemy także czym jest
zdrowy styl życia i jak go wprowadzić w naszą
codzienną rutynę. Ciekawe co nas jeszcze czeka?

W październiku będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Mówię „dzień dobry” i „do
widzenia”.
Praca: Siedzę prawidłowo przy stoliku.
Autonomia: Po skorzystaniu z toalety
spuszczam wodę.
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Wędrownicy
Wę d r o w n i c y p o w i t a l i n o w y r o k
przedszkolny z radością. Dzieci chętnie
podzieliły się swoimi wrażeniami
z wakacji i z sympatią przyjęły do swojej
grupy nowe przedszkolaki.
We wrześniu pracowaliśmy nad nawykami –
mówię „dzień dobry”, „do widzenia”,
przysuwam krzesełko kiedy wstaję od stolika.
Na dużą uwagę zasługują samodzielność
i porządek w szatni. Dzieci bardzo dobrze
opanowały ten nawyk. Na porankach radzą
sobie świetnie. Poznane pory roku, dni tygodnia
bezbłędnie dzielą na sylaby. Utrwalamy sobie
samogłoski i cyferki - idzie nam to wspaniale!
Dużo radości sprawiły dzieciom wierszyki
i piosenki związane z wrześniem i jesienią.
Recytują je bezbłędnie, bardzo lubią śpiewać
i t a ń c z y ć p i o s e n k ę „ Ko l o r o w e l i s t k i ” .
Wędrownicy poznali nowe bity - swą wiedzę
wykorzystały, np. w rozpoznawaniu śladów psa
na placu zabaw. Dużo rozmawialiśmy o rodzinie
i zawodach ludzi - poznaliśmy między innymi
pracę piekarza i proces produkcji chleba.
Ułożyliśmy Listę Przebojów Obowiązków
Domowych i podpisaliśmy ją odrysowując rękę!
Na zajęciach plastycznych udało nam się
odcisnąć dłoń w masie solnej, oglądaliśmy swoje
twarze w lusterku aby wykonać autoportret sprawiło nam to wiele radości. Powitaliśmy
nowa porę roku - Panią Jesień, którą

przedszkolaki przystroiły we własnoręcznie
zebrane liście i kwiaty. Na ostatnich piątkowych
zajęciach spod rączek naszych dzieci wyszły
piękne, jesienne drzewa wykonane za pomocą
patyczków, gąbki, folii aluminiowej. Były bardzo
dumne ze swych prac. Na psychomotoryce coraz
pewniej chwytamy i rzucamy piłkę - doskonaląc
umiejętności podczas gry w zbijaka, chodzimy
po linii - tak by nie wpaść do „jeziorka”
i uwielbiamy zabawę w „gąski, gąski do domu”.
Codziennie doskonalimy swą spostrzegawczość
układając puzzle, chętnie sięgamy po książki.
Znamy zasady obowiązujące przedszkolaków
i codziennie je utrwalamy, staramy się wypełniać
obowiązki dyżurnych. Podczas spacerów
korzystamy z placu zabaw, spacerów, ale
największą frajdę sprawia nam chodzenie po
kałużach – szczególnie, gdy są bardzo głębokie.

W październiku będziemy pracować nad
następującymi nawykami:
Socjalizacja: Używam słów: „Dziękuję”,
„Przepraszam”, „Proszę”.
Praca: Po skończonej pracy odkładam
przybory na miejsce.

Autonomia: Samodzielnie zakładam
i zdejmuję kurtkę.

3

Obieżyświaty
W grupie Obieżyświatów same nowości.
Zmieniliśmy salę, zaprosiliśmy nowych
zerówkowiczów. Mamy też pojedyncze ławki
do samodzielnych zadań oraz przynoszące
wiele radości podręczniki.
Od tego roku poznajemy co miesiąc nową cnotę,
a zadania tygodnia pomagają nam stosować ją
w codziennym życiu. We wrześniu pracowaliśmy
nad porządkiem wokół siebie, ale też w swojej
duszy - staramy się nie spóźniać na zajęcia,
sprawnie przebierać w szatni i w domu, dbać
o estetykę przedszkola i odkładamy przedmioty
na swoje miejsce. Oprócz tego poznajemy
zasady savoir-vivre z bohaterami książki „Bon
czy ton czyli savoir vivre dla dzieci" - Kubą
i Bubą”. Bliźniaki rozśmieszają nas swoimi
przygodami, ale dzięki temu wiemy, jak nie
popełniać gaf w towarzystwie. W czasie zajęć
dydaktycznych poznaliśmy działanie
oczyszczalni ścieków i postanowiliśmy
oszczędzać wodę w toalecie. Wiemy już, co jest
niebezpieczne dla lasów i dzięki
eksperymentowi z zamrażarką, liśćmi i
gałązkami zobaczyliśmy jak różne drzewa
reagują na zimno. W ramach edukacji
ekologicznej na powitanie jesieni stworzyliśmy
idealne warunki dla jeży – liściasty las
z muchomorami z wytłoczek po jajkach.
W naszych oknach zawisły słoneczniki
malowane widelcem i wyklejone kaszą
gryczaną. Utrwaliliśmy wiedzę dotyczącą

bezpieczeństwa w domu i w drodze do
przedszkola oraz wiemy już jak segreguje się
śmieci i zachęcamy do tego wszystkich
mieszkańców Unii Europejskiej, która również
była tematem naszych zajęć. Wykonaliśmy
wspólną flagę Unii i wytrwale uczymy się
używanego w niej języka- angielskiego- umiemy
już się przywitać. W tym miesiącu po raz
pierwszy uczestniczyliśmy w katechezie w ciszy
i zrobiliśmy kącik religijny by gościć Boga
w naszej sali i w sercach każdego dnia.
W każdy piątek z niecierpliwością czekamy na
zajęcia szachowe, prowadzone przez pana
Krzysztofa, dzięki którym wiemy już jak wygląda
szachownica, poznaliśmy mieszkańców
Szachowego Królestwa i odgrywaliśmy rolę
starego króla, który nie ma siły na dalekie
podróże. To zupełnie nie tak, jak my, gdyż
codziennie czekamy na wyprawy blisko
przedszkola, ale też na te najbardziej
emocjonujące- czyli na “dużą kałużę”.

W październiku cnotą miesiąca będzie
posłuszeństwo.
Posłuszeństwo jest cnotą i dobrem. Pomaga w
zrozumieniu wartości, porządku miłości.
Doskonałe pojęcie, istota i wzór posłuszeństwa
kryje się w tajemnicy Trójcy. Posłuszeństwo nie
jest wynalazkiem ludzkim. Jest ono wyrazem
samej istoty Boga. Najdoskonalszym wzorem
posłuszeństwa jest Jezus Chrystus.
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w domu rodzinnym, czy też zaangażowanie
w szerszą służbę drugiemu człowiekowi,
samotnemu czy choremu (np. poprzez
wolontariat).
Bardzo ważny wątek stanowiło również
wskazanie istoty kultury pracy nad sobą, m. in.
poprzez sięganie do wartościowej literatury (np.
filozoficznej), czerpanie z autorytetu (papież
Franciszek) oraz dobrych doświadczeń
moralnych innych osób (np. podróżnika Marka
Kamińskiego).
Pointą wykładu było stwierdzenie, że praca nad
sobą nigdy się nie kończy, czyni nas ludźmi
szczęśliwymi oraz niosącymi szczęście innym.
Warto również pamiętać, że tam, gdzie jest
dobro jest i zmęczenie. Nie oczekujmy, że to co
piękne łatwo przychodzi. Jeśli chcemy wzrastać,
czuć się szczęśliwi i spełnieni, podejmujmy
wysiłek pracy nad sobą, wychowujmy nasze
dzieci tak, aby i one potrafiły wybierać dobro
i codziennie stawać się lepszymi ludźmi
gotowymi dawać siebie innym oraz pracować
dla Ojczyzny.
Na koniec przypominamy polecanych przez
Panią Katarzynę Szymalę autorów:
Karol Wojtyła – "Miłość i odpowiedzialność",
"Osoba i czyn", H. Chrzanowska – "Zrobić coś
dla Polski", a także autorzy: A. Giddens,
R. Ingarden, W. Tatarkiewicz.

Wykład "Uczynić ten
świat lepszym. O
cnotach, czyli wolności
czynienia dobra."
W dniu 16 września 2017 r.
odbyło się
Spotkanie z Rodzicami "Nowy rok
przedszkolny w Żywiołach". Naszym gościem
była Pani Katarzyna Szymala specjalizująca się
w tematyce wychowania, tutoringu
rodzinnego oraz filozoficznych podstaw
edukacji. Przyjechała z wykładem pt. "Uczynić
ten świat lepszym. O cnotach, czyli wolności
czynienia dobra."
Motto jej wystąpienia stanowiły słowa "Z pracy
nad sobą biorą się zmiany, które mogą uczynić
ten świat lepszym" podróżnika Marka
Kamińskiego.
Prelegentka mówiła o wartości pracy nad sobą
i wychowania w cnotach. Jako najważniejszy
powód troski o wzrost osoby wskazała ludzką
godność, nasze pochodzenie od Boga. Opierała
się tutaj na nauce Karola Wojtyły i św. Josemarii
Escrivy. Omówiła również społeczne oraz
polityczne konteksty wartości pracy nad sobą.
Bardzo cennym elementem wykładu były liczne
odwołania do osobistych doświadczeń
związanych z pracą z uczennicami i ich
rodzinami w Szkole "Strumienie" w Józefowie, a
także wspomnienie spotkania z Janem Melą.
Pani Katarzyna pokazała nam tym samym
rzeczywiste przełożenie wychowania w modelu
edukacji spersonalizowanej na codzienne życie

Myśl św. Josemaría Escrivá
"Rodzice winni umieć wychowywać w atmosferze ciepła
rodzinnego.
Słuchajcie swoich dzieci, poświęcajcie im również swój czas,
okazujcie im zaufanie, wierzcie we wszystko, co wam mówią,
nawet jeśli czasem was oszukają. Niech was nie przerażają ich
bunty, przecież i wy w ich wieku byliście mniej lub bardziej
zbuntowani. Wychodźcie im naprzeciw w pół drogi i módlcie
się za nie, a przyjdą do swoich rodziców z prostotą"
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Recenzja książki
Wykład "Wychowywać
sumienie"

"Stabilne rodziny –
szczęśliwe rodziny:
Umiarkowanie"1

Chcielibyśmy co miesiąc zachęcać do
przeczytania wartościowej książki
z zakresu wychowania. Dziś prezentujemy
"Wychowywać sumienie", której autorem
jest Jose Luis Aberasturi y Martinez,
wydane przez Apostolicum.

Wykład plenarny na XIX Kongresie Rodziny
w Meksyku 2015
Cristina Napolitano
Rodzina jest najlepszą szkołą wartości
i miejscem, gdzie możemy żyć umiarkowaniem.
Jest to podstawa wszystkich ludzkich cnót.
Reguluje ona naszą wrażliwość, emocje,
preferencje i pragnienia. Prawdziwie
„umiarkowana osoba” nie jest surowa lub sroga,
ale raczej silna, sprawiedliwa i rozsądna.

Jak pisze sam autor, książka ta "(...) ma być
pomocą w formowaniu nas samych, abyśmy
mogli formować innych(...) Nie można
przelewać z pustego w próżne. Trzeba nauczać
własnym życiem.(...)" . Jako pierwsi
wychowawcy naszych dzieci ponosimy
szczególną odpowiedzialność za nauczenie ich
rozpoznawania i wybierania dobra. To właśnie
sumienie jest
wewnętrznym
głosem Boga,
który pozwala
nam odróżniać
dobro od zła.
Mamy obowiązek
kształtowania
sumienia poprzez
poznawanie treści prawa moralnego. Jego
źródłem jest dla nas Dekalog.
Autor omawiając kolejne przykazania ukazuje
praktyczne przełożenie ich na kwestie
wychowawcze, poruszając m.in. tematykę
używania brzydkich słów przez dzieci, nauki
pobożności, wychowania do wolności młodego
człowieka, a także jak uczyć dzieci
odpowiedzialności i pracowitości, a wszystko to
w duchu miłości.
Troszcząc się o świętość naszych dzieci,
wychowujmy ich sumienie ku pragnieniu dobra.
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Nie powinniśmy mylić umiarkowania ze
skąpstwem, tak jak nie powinniśmy utożsamiać
bogactwa z chciwością. To nastawienie wobec
posiadania sprawia, że ktoś jest uważany za
hojnego lub chciwego. Umiarkowana osoba nie
jest po prostu kimś kto posiada mniej niż inni,
a chciwa osoba nie jest po prostu kimś z dużym
majątkiem. Wyobraźmy sobie dwoje dzieci
w wieku szkolnym. Jedno przynosi do szkoły 5
samochodzików, inne – tylko jeden. Ten drugi
chłopiec postanowił ochronić swój jedyny
samochód i boi się nim dzielić. Podczas gdy
drugie dziecko postanowiło zorganizować
wyścig samochodowy w klasie, dzięki temu
każdy może się dobrze bawić. Ono zdaje sobie
sprawę, że może wrócić do domu bez żadnej
z zabawek. Powinniśmy zwrócić uwagę na
nastawienie każdego z uczniów, żeby zrozumieć
podstawowe znaczenie umiarkowania.
Rodzic, który chce przekazać wartości
oszczędności, najpierw musi sam tym żyć,
następnie w jedności ze współmałżonkiem, a na
końcu z innymi. Jak? On lub ona musi mieć siłę
powiedzieć „nie” wszystkim rzeczom, które

Artykuł pochodzi ze strony www.akademiafamilijna.pl
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odciągają nas od tego, co jest naprawdę
ważne. To wymaga konkretnego zestawu
wartości. Dodatkowo, to co możemy z tym co
powinniśmy, nie zawsze idą ze sobą w parze. To,
że mogę coś zrobić nie oznacza, że
powinienem. Na przykład, nie powinno się
marnować pieniędzy na niepotrzebne błahostki,
niezależnie od tego jak bogaci jesteśmy; rodzice
nie muszą odpowiadać pozytywnie na wszystkie
zaproszenia na wyjścia towarzyskie lub
zawodowe, kiedy chcą poświęcić więcej czasu
swoim dzieciom. Takie decyzje pomagają
rodzicom wskazać na pewne wartości poprzez
swoje działania, budując charakter swoich dzieci
poprzez przykład. Dzieci są świetnymi
obserwatorami. One zdają sobie sprawę, kiedy
rodzice poświęcają się dla nich lub dla innych.
Dzieci także zwracają uwagę na szczegóły. Biorą
pod uwagę hojność swoich rodziców, zarówno
na poziomie materialnym jak i w poświęcaniu
czasu czy własnych potrzeb.

niż na wynik; starając się unikać korzystania
z dóbr materialnych, aby nagradzać i karać.
Warto zauważyć, że kiedy rodzina wzrasta
w wartościach, nie zamyka się na siebie
nawzajem, ale silnie wpływa na gospodarkę,
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.
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.

Obecnie nie wystarczy być tylko przykładem dla
swoich dzieci, rodzice powinni dokładnie
wyjaśnić powody swoich działań
i decyzji. Kiedy rodzice mają w zwyczaju
wyjaśniane swoich podstawowych motywów,
zyskują spokój umysłu. To zaprocentuje
w przyszłości, gdyż pozwoli dzieciom stawać się
prawdziwie wolnymi. I aby dojść do tego
punktu, warto starać się wychowywać swoje
dzieci w pokoju i radości (także w trudnych
momentach), kładąc większy nacisk na wysiłek

Kalendarium - ważne daty w październiku
4.10.2017 - wycieczka Obieżyświatów na warsztaty animacji w ŁDK
4.10.2017 - Spotkanie formacyjne dla Mam. godz. 18:30, kawiarenka DA 5,
ul. Skorupki 5
12.10.2017 - wycieczka Wędrowników do Muzeum Komunikacji
13.10.2017 - spotkanie formacyjne dla Ojców, Przedszkole Żywioły, godz. 19:00
31.10.2017 - Bal Wszystkich Świętych dla przedszkolaków
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Kurs Pierwsze Litery jest przeznaczony dla
rodziców dzieci w wieku 4-8 lat, które w tym
wieku coraz silniej okazują swoją specyficzną
osobowość i zaczynają używać wolności oraz
rozumu. Powoduje to, że musimy coraz bardziej
zindywidualizować nasze podejście do każdego
z nich. Podczas tego kursu rodzice zaczynają
coraz lepiej poznawać swoje dzieci oraz
dostosowywać swoje wychowanie do specyfiki
tego okresu.

Zapraszamy do zapisów
na Kurs Akademii
Familijnej Pierwsze
Litery.
Nie są to zwykłe wykłady, czy też spotkania
z ciekawymi, doświadczonymi pedagogami.
Stosowana metoda podobna jest do
wykorzystywanej podczas kursów z zarządzania
(MBA) – metoda studium przypadku, czyli
case method. Uczestnicy omawiają
konkretną, wziętą z życia sytuację, a
następnie znajdują
w niej najważniejsze fakty, problemy, a
później w „burzy mózgów” starają się je
rozwiązać.
Każde dziecko jest inne, każde ma innych
rodziców i przebywa w innym środowisku.
Dlatego nie ma jednego uniwersalnego
rozwiązania i metody wychowawczej, choć
są pewne zasady postępowania, które
można polecić wszystkim rodzicom:
rozmawiajcie ze sobą o waszych dzieciach,
podchodźcie do każdego z nich indywidualnie,
odnoście się do nich z miłością i szacunkiem, już
od pierwszych miesięcy wymagajcie.
Jakie konkretnie historyjki omawia się podczas
kursu? Są to sytuacje z życia wzięte. Jeden
z pierwszych casusów jest zatytułowany
„Normalna rodzina”. Nie dzieje się w nim nic
nadzwyczajnego: jedno z dzieci nie chce spać
i rodzice zabierają je do swojego łóżka; inne po
zjedzeniu torby słodyczy nie chce zjeść kolacji;
dzieci nie dbają o porządek, a zabawki zawsze
są porozrzucane po całym domu; rodzice starają
się nie doprowadzać do „wojen domowych”
i ustępują swoim dzieciom; pewnego dnia
rodzina wybiera się do babci, gdzie ma miejsce
bitwa o jedzenie.

Tematyka kursu:

To wspaniałe, że możemy się spotykać w gronie
rodziców, którzy mają dzieci w tym samym
wieku, co my, i którzy starają się wychować je
jak najlepiej.

•

Specyfika rozwoju dzieci w tym wieku

•

Wychowanie w zależności od charakteru

•

Korzystanie z autorytetu

•

Wpływ przyjaciół i krewnych

•

Rola zabawy i wpływ telewizji

•

Wychowanie religijne

•

Rywalizacja między rodzeństwem

•

Wprowadzenie do ludzkiej seksualności

Zapisy są prowadzone poprzez stronę
http://www.akademiafamilijna.pl/zapisy-af
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