
TYGODNIK 
ŻYWIOŁÓW I KOMPASU

 
NR 4/2022

 
 

 

 

Witamy w ostatnim wrześniowym numerze! Wciąż towarzyszą nam
silne emocje związane z poniedziałkowym czuwaniem przy
relikwiach bł. Carlo Acutisa. Wydarzenie to zgromadziło
podopiecznych Żywiołów i uczniów Kompasu wraz z nauczycielami,
pracownikami oraz rodzicami w samym sercu szkoły – świeżo
wykończonej kaplicy, w której  przez okrągłą godzinę zebrani trwali
na modlitwie. Pierwsze owoce obecności błogosławionego chłopca
dało się poznać choćby po tym, że dzieci w nadzwyczajnej ciszy
przeżywały ten wyjątkowy czas skupienia. 
Zachęcamy do logowania się do portalu "Vulcan" – w czasie
jesiennych infekcji bez wątpienia cenna jest możliwość
usprawiedliwienia nieobecności w szkole, a na to przysługuje
zaakażdym razem dokładnie tydzień. 



wędrownicy

tekst

Numer 4wrzesień 2022

WĘDROWNICY

W tym tygodniu Wędrownicy żegnali się z cyfrą 1 – jedne  
z ostatnich zajęć polegały na zamalowaniu metodą
kropkowania wielkoformatowej jedynki przy pomocy
patyczków higienicznych. Zadanie toowyrabia u małych
artystów precyzję ruchów. Jednak nie był to koniec
działań twórczych – dzieci odciskały na papierze
zanurzone w farbie stópki, żeby uzyskać kształt
jabłuszka, po czym dorysowywały owocom ogonki i listki;
znalazło się nawet miejsce na doczepienie papierowych
robaczków. Zafascynowani tematyką zwierzęcą
Wędrownicy z pasją odkrywali i zapamiętywali
wrześniowe bity z gatunkami żab i ze zwierzętami zzarki
Noego. Podobno wymieniają już z pamięci wyjątkowo
trudne nazwy!



Ogromną radość sprawiło Podróżnikom zadanie
mieszania kolorów i tworzenia nowych – każdy
otrzymał zestaw 3 barw podstawowych i instrukcje,
coozrobić, żeby otrzymać kolor brązowy. Cały ten
proces był dla maluchów wielce zajmujący! Podobnie,
jak prace plastyczne w tym tygodniu – dzieci wylepiły
plasteliną jesienne parasolki oraz wykonały papierowe
biedronki. W tym celu musiały wyciąć z papieru koło,
przeciąć je na pół, a następnie złożyć; tak powstałe
skrzydełka przyklejone zostały do papierowych
talerzyków, a następnie pokolorowane i ozdobione
kropkami. Zadanie to wymagało nie lada staranności
iccierpliwości. Wspólne wtorkowe śniadanie uświetnione
zostało postawą jednego z Podróżników, który – mimo,
że sam miewał często  trudności zzpowstrzymaniem się
od mówienia – ogłosił wszem iwwobec, że podczas
posiłku zachować należy ciszę. Małe sukcesy cieszą! 
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PODRÓŻNICY



Tropiciele rozpoczęli swoje prezentacje w związku
z projektem "Mapa wakacyjnych wspomnień";
przynoszą skarby z wakacji i z przejęciem
opowiadają, gdzie byli i co widzieli.  Przełamują
dzięki temu strach przed wystąpieniami, wchodzą
częściej w interakcję z dziećmi z grupy i z radością
wcielają się w rolę prowadzącego zajęcia. Wykonały
także jesienną fotobudkę – dużą ramkę z tektury
pomalowaną farbami i wyklejoną kolorowymi liśćmi,
za którą będą się ustawiać, a następnie robić sobie
zdjęcia. Wprowadzone zostały elementy terapii ręki
– ćwiczony jest obecnie prawidłowy chwyt podczas
rysowania i pisania. W czasie tzw. "poranków" dzieci
omawiały bity obrazkowe z przedstawieniami
zabytków Łodzi w malarstwie. Dzieci pamiętają już
wiele miejsc i budowli, a przy tym potrafią
powiedzieć, jakie ciekawostki są z nimi związane.
Tropiciele wyruszyli także wraz z Obieżyświatami
watrasę szlakiem Bajkowej Łodzi. 
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TROPICIELE
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Wspólna wycieczka z Tropicielami jest częścią
większego planu  – dzieci wybiorą się na  przestrzeni
paru miesięcyaw kilka miejsc związanych ze znanymi
bajkami. W każdym z nich zbierać będą kolorowe
stempelki do specjalnej książeczki, a gdy cała
zamierzona trasa zostanie przez dzieci pokonana,
otrzymają odznaki PTTK. Podopieczni obu grup
podróżowali w czwartek komunikacją miejską, a przy tej
okazji zobaczyli okolicę Palmiarni, park Źródliska oraz
Muzeum Kinematografii. Udało im się odnaleźć pomniki
bajkowych  postaci – wróbla  Ćwirka, kota  Filemona
oraz Ferdynanda Wspaniałego. Oprócz tego, podczas
zajęć w tym tygodniu Obieżyświaty zaczęły uczyć się
poprawnego pisania cyfry 1 Metodą Dobrego Startu –
towarzyszył temu wierszyk lub piosenka i szereg
ćwiczeń oswajających je z tą cyfrą od wersji w wielkim    
formacie do wersji malutkiej, zapisywanej przez
maluchy w kartach pracy. Przy okazji omawiania bitów
związanych z władcami Polski, dzieci utworzyły Poczet
Władców Polski – okazało się, że złożenie ramki według
wzoru jest bardziej skomplikowane, niż mogłoby się
wydawać!
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Pierwszoklasiści wykonali ilustracje do wybranych
przez siebie zasad obowiązujących w szkole.
Wyzwanie okazało się wielkim sukcesem –
wychowawczyni zbudowana była ich znajomością
reguł oraz pilnością w wykonywaniu prac. Podczas
zajęć z plastyki dziewczynki miały za zadanie
namalować autoportrety, wykorzystując nowo
poznaną wiedzę nt. barw podstawowych
iopochodnych. Wprowadzona została również litera
"t" – dzieciom udało się utworzyć 60 wyrazów
zowykorzystaniem tej litery na początku, w środku
lub na końcu wyrazu. Rozpoczęły się też pierwsze
wystąpienia na  lekcjach  retoryki  – dotyczą
zainteresowań. Uczniowie doskonalili też dodawanie
ioodejmowanie. Miał miejsce pierwszy sukces ciszy
podczas obiadu – tym większy, żeopochwała
napłynęła z zewnątrz. Krzepiącym wydarzeniem była
także wspaniałomyślność braci zoIoklasy, którzy
otrzymawszy od mamy karty dotyczące bł. Carlo
Acutisa, podzielili się nimi zodziećmi ze swojej klasy
oraz z klasy II i V!
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KLASA I



Uczniowie klasy IIT oraz II wybrali się wspólnie do Ogrodu
Botanicznego. „Projekt Buddy” motywuje dzieci do tego,
by w ustalonych parach pomagały sobie i troszczyły się
oosiebie nie tylko podczas zajęć, ale i np. jak tym razem –
podczas jazdy autobusem; dzieci samodzielnie kasowały
bilety, a wcześniej przed podróżą omówiły zasady
bezpiecznego poruszania się po ulicy. Na miejscu powitała
ich pani przewodnik, która uformowała z przybyłych
cztery grupy. Warsztaty polegały na odnajdywaniu
wskazówek na szlaku poszukiwaczy skarbów. Uczniowie
dowiedzieli się wielu nowych rzeczy nt. drzew, roślin
iozwierząt – udało się im nawet zobaczyć lisa! Na końcu
trasy obdarowani zostali tematycznymi upominkami –
podświetlanymi lupkami i linijkami z wizerunkami dzikich
zwierząt. Podczas lekcji techniki dzieci układały
zwierzątka origami. Matematyka obejmuje w dalszym
ciągu powtórzenie materiału z klasy I – przede wszystkim
przeliczanie i porównywanie zbiorów liczb. 
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KLASA IIT

fot. Magdalena Pietryszew Vel Pietruszewska

fot. Magdalena Pietryszew Vel Pietruszewska

fot. Magdalena Pietryszew Vel Pietruszewska



Numer 4wrzesień 2022

KLASA II

Uczniowie klasy II rozpoczęli omawianie lektury "Nowe
szaty cesarza". Stworzyli ogromną makietę tytułowego
cesarza, a każda grupa uczniów odpowiadała za inną
część ciała. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej odbyły się
wyjątkowo na sali gimnastycznej, a tam wychowawczyni
grała na pianinie, natomiastodzieci wykonywały określone
polecenia do muzyki – miało to na celu koordynację obu
stron ciała w ruchu. Kwadrans wychowawczy również
wzbogacony został oopracę nad poczuciem rytmu –
wzmacnia to ogólne skupienie. Podczas lekcji języka
angielskiego wprowadzone zostały przyimki "in", "on",
"by", "next to", "under". Trwają jednocześnie
przygotowania do występu z  okazji pasowania
pierwszoklasistów – dzieci ćwiczą recytowanie wiersza.
Kodowanie zapewnia wielką frajdę uczniom, booodbywają
się ostatnio dyktanda graficzne w postaci łączenia
diagramów. Łączenie kropek o określonych
współrzędnych ujawnia ukryty obrazek-niespodziankę.
Rozpoznawanie kontynentów zostało przeniesione z mapy
na globus – dla uczniów dość dużym zaskoczeniem było
to, że mapa w takim wydaniu nie ułatwia wcale zadania!
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W tym tygodniu uczniowie klasy III napisali pierwszą
kartkówkę z tabliczki mnożenia, co było dla nich
wielkim przeżyciem. Zaczęli omawiać również
przeczytaną już lekturę – "Asiunię". Dzieci układały   
 quizy i pytania dotyczące wydarzeń oraz bohaterów
powieści, po czym wymieniały się nimi z kolegami
iokoleżankami z klasy. Wychowawca kładzie nacisk
naoniuanse gramatyczne ioostatnio wprowadzone
zostały zasady pisowni "nie" zoczasownikami oraz
stosowania wielkiej bądż małej litery dla nazw
mieszkańców wsi, miast i państw. Pojawiła się nowa
rutyna – "rozrusznik" – parominutowy przerywnik
wolekcjach, który funkcjonuje obok przerwy
iomaozapewnić uczniom motywację w postaci dawki
ruchu. Dzieci wykonują kilka okrążeń wokół sali oraz
krótką grę zespołową. Powstał kolejny projekt,
wwramach którego uczniowie tworzą oddzielne
fragment trasy samochodowej – dzięki temu każdy
ma po zajęciach mały sukces, a także doświadczenie
pracy małymi etapami.
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KLASA III



Magdalena Gorący
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                                                              Magdalena Gorący

Kończący się właśnie tydzień przebiegał uczniom Vwklasy
we współpracy z uczniami klasy IIT. Pobity został dzięki
temu rekord aktywności na zajęciach edukacyjnych.
Minione zajęcia z biologii dotyczyły tym razem metody
naukowej – planowany jest eksperyment szkolny, który
pozwoli wypróbować jąwwwpraktyce. Przed lekcjami
matematyki improwizowane były rozgrzewki – dodawanie
ioodejmowanie ułamków aaaaaw pamięci. Ostatnie piątki
miesiąca to czas prezentowania  projektów
matematycznych – uczniowie konstruują modele
3Dodoo20cm. Dzieci utrwalają także przepisy drogowe,
bawiąc się w „Milionerów”. Ponadto, pogoda umożliwiła
zorganizowanie biegu na 50m – chłopcy sprawdzali,
ooileeudało im się poprawić własne wyniki z poprzednich
biegów.  Na wyjątkowe uznanie zasługuje postawa dzieci
wobec chorego  kolegi – wiedząc o jego dłuższej
nieobecności, zorganizowały dyżury naukowe, w ramach
których odwiedzają  chłopca i pomagają
muuwwnadrabianiu zaległości. Inspirujący przykład
miłości bliźniego! 
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KLASA V

Magdalena Gorący


