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Witamy w ostatnim listopadowym numerze!  Wczorajszy
pierwszy śnieg ucieszył nie tylko małych, ale i dużych –
kto tylko mógł spędzał zajęcia z WFu i rekreację
naodworze, witając się z białym puchem. 
Życzymy Państwu podobnie lekkich i jasnych myśli
naozakończenie tygodnia oraz przypominamy, że już jutro
Przedszkole Żywioły i Szkoła Kompas otwierają drzwi
iooczekują swoich miłych gości! Nie posiadamy się
zoradości na myśl o spotkaniu – w programie również
wyczekane przez wszystkich rodzinne warsztaty
adwentowe! 
Zachęcamy do lektury dodatku specjalnego na końcu
tego numeru, w którym relacja z konferencji EASSE
woRzymie. 
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WĘDROWNICY

fot. Ewa Pasela

Dzieci w dalszym ciągu utrwalają cyfrę 3 – piszą ją ręką
wopowietrzu, na podłodze, na tablicy oraz na kartce palcem
po śladzie. Wykleiły też jej obraz ozdobami o zróżnicowanych
fakturach i wykazały się przy tym niezwykłą dokładnością.
Ponieważ poruszane były jeszcze zagadnienia medyczne, dzieci
dowiedziały się, jak wygląda apteczka przedszkolna i czym
różni się od domowej, czy samochodowej. Udało im się zrobić
własne apteczki z papieru – należało w tym celu złożyć kartkę
na pół, a w środku nakleić wycięte wcześniej i pokolorowane
przybory. Wielkim wydarzeniem tego tygodnia było wyjście
dooteatru – ich pierwsza wycieczka i jazda autokarem –
aodzieci zaskoczyły wszystkich tym, jak doskonale opanowały
poznane dotąd nawyki przedszkolne. Obejrzany spektakl
kukiełkowy pt. „Tymoteusz wśród ptaków” dał maluszkom
mnóstwo radości. W ramach małej motoryki łączonej
zoplastyką dzieci sporządziły własnoręcznie papierowe wieńce
adwentowe – pocięte paski zielonego papieru oklejały wokół
obręczy, po czym dekorowały dodatkami i świeczkami.
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PODRÓŻNICY

fot. Ewa Pasela

Podróżnicy także poznali zawartość apteczki pierwszej pomocy
– dowiedzieli się do czego służy i czemu jest tak potrzebna,
aoprzy tej okazji nauczyli się kolejnego wiersza o doktorze.
Utrwalali poznane sylaby: MA, ME, MI, MO, MU, MY. Dzieci bardzo
były podekscytowane swoją pierwszą wyprawą do teatru
iopodróżą autokarem, która przebiegła bezpiecznie, bo dzieci
świetnie przyswoiły przypomniane zasady obowiązujące
podczas przejazdu i same pamiętały o zapięciu pasów! Zanim
rozpoczęło się przedstawienie, Podróżnicy nazywali konkretne
miejsca i obiekty w teatrze – potrafią wskazać scenę, kurtynę
iokulisy. Po skończonej sztuce zbudowali wychowawczynię tym,
jak cierpliwie czekali, aż będzie można zejść po schodach
dooszatni. Głównego bohatera sztuki – misia Tymoteusza –
uhonorowali specjalnie, wycinając i malując na plastyce jego
podobiznę. Podczas zajęć z małej motoryki dzieci wcieliły się
woposzukiwaczy skarbów – szukały ukrytych w piasku cyferek,
a następnie te same cyferki odnajdywały w torebeczkach
wypełnionych cekinami i pomponikami. fot. Dominika Boczek
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TROPICIELE

Tropiciele zrealizowali kolejny odcinek trasy szlakiem Bajkowej
Łodzi – odnaleźli pomnik Misia Uszatka i zdobyli następną
pieczątkę w swoich książeczkach PTTK. Wychowawczyni
przygotowała dla swoich podopiecznych wspaniałe zajęcia
ooteatrze – przedstawione zostały rozmaite rodzaje teatru,
aodzieci przebierały się w zaimprowizowanej garderobie
wokolorowe stroje i odgrywały mini scenki; operowały także
pacynkami i próbowały sił w pantomimie – frajdą było
zgadywanie, kogo udaje występująca aktualnie osoba. 
 Tropiciele uruchomili wyobraźnię również podczas zabawy
darami Froebla, a ich konstrukcje były bardzo zróżnicowane.
Wprowadzone zostały także nowe, trudne bity – najważniejsze
daty w historii Polski, a dzieci udowadniają, że są ambitne i mają
świetną pamięć! Odbywało się także dodawanie i odejmowanie
wozakresie 10. Wychowawczyni podkreśla, że rodzicom należą
się specjalne podziękowania za to, z jakim zaangażowaniem
przygotowują pyszności na wspólne śniadania Tropicieli oraz
zaowspaniałe pomysły na współpracę, którymi wzbogacili
ostatni wykład dla rodziców!

fot. Idalia Dyjaczyńska



fot. Ewa Kupiec

W związku z nową ścieżką edukacyjną Obieżyświaty poznają historię
robotniczej Łodzi – usłyszały o I. Poznańskim oraz ooL.oGeyerze.
Odwiedziły także w tym tygodniu klasę I i wzięły udział w zajęciach
matematycznych, podczas których uczyły się dodawania
ioodejmowania przy użyciu liczmanów. Zostały także przez swoich
gospodarzy oprowadzone po klasie i miały okazję doświadczyć, jak
wygląda dzień w szkole. Dzieci wykonały też ostatnio pracę
plastyczną w deszczowy dzień – kolorowe  parasolki, które okazały
się wymagającym wyzwaniem; trzeba było złożyć harmonijkę z koła
odrysowanego od talerzyka, naciąć jego promień, uformować
parasol, a z kwadratowego kawałka papieru uformować rączkę;
deszcz powstał przy pomocy patyczków higienicznych. Obieżyświaty
zapisują też słowa opisujące ich ulubione zabawki – zaznaczają
dwuznaki i porównują zróżnicowane zapisy ortograficzne,
np.odlaczego „żaba” i „rzeka” piszemy inaczej, choć na słuch wydaje
się, że używamy tej samej litery? Ćwiczą też tzw. „pamięć ruchową” –
wychowawczyni prezentuje sekwencję ruchów, np.: "podskok, obrót,
przysiad!", a dzieci mają zapamiętać kolejność i odtworzyć układ. 
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OBIEŻYŚWIATY

fot. Magda Popa
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KLASA I

fot. Julia Woźniak
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Pierwszoklasiści dali się poznać jako wspaniali gospodarze podczas
lekcji łączonych z Obieżyświatami – oprowadzili ich po swojej klasie,
pokazali, gdzie i co trzymają oraz jak wygląda ich dzień. Dalej ćwiczą
się w kaligrafii i poznali kolejną literkę – „e”.  Omówili wiersz „Kwoka”,  
a żeby zademonstrować, że czytanie odbyło się ze znakomitym
zrozumieniem, utworzyli ilustracje do tekstu – powstała w ten sposób
piękna klasowa książeczka. Lektura utorowała im drogę do rozmowy
z wychowawczynią nt. dobrego wychowania, manier i odpowiedniego
zachowania tak gości, jak i gospodarzy. Przy tej okazji dzieci
wykazały się świetną umiejętnością współpracy; każdy wybrał
zadanie zgodne z jego własnymi talentami – jedni rysowali, inni
kolorowali, jeszcze inni składali książeczkę i przewiązywali, a wszystko
to odbyło się z własnej inicjatywy dzieci! Przeprowadzone zostały
także kolejne świetlikowe doświadczenia – np. dzieci pocierały
balonem o włosy i patrzyły, co się wtedy dzieje z naelektryzowaną
powierzchnią, albo łączyły wodę z olejem i płynem do naczyń, żeby
sprawdzić jak się mieszają i łączą warstwy. Dzieci tworzą także
kalendarz adwentowy – każdy ozdabia swoje pudełeczko od zapałek
iociepłym klejem przymocowuje uchwyt z koralika lub guzika; tak
powstałe szufladki zapełnione zostaną konkretnymi zadaniami
ioułożone w kształt choinki!
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KLASA IIT

fot. Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska

fot. Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska

Dzieci z radością wzięły udział w warsztatach „Kto ty jesteś?
Polak mały” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Poznały
w tym tygodniu dwuznak „cz” i liczbę 16, które utrwalały
wooparciu o karty pracy. Ćwiczyły też dodawanie
ioodejmowanie za pomocą tzw. „numikonu”. Odbywały się także
zadania w ramach terapii ręki – rozmaite ćwiczenia ruchowe,
np.ochodzenie po linie, podawanie piłki górą i dołem w rzędzie,
czy rzucanie piłką do celu. Podczas zajęć z techniki chłopcy
opracowywali zarys drzewa genealogicznego, natomiast
dziewczynki robiły pracę plastyczną – bukiet jesiennych liści,
których szablony wycinać należało z kolorowego papieru,
aonastępnie skomponować z nich przestrzenny bukiet.
Uczniowie wykonali także kalendarz adwentowy – drugoklasiści
mieli za zadanie złożyć z papieru kopertkę, do której każdy
wkładał ułożone przez siebie zadanie na dany dzień; tak
wyposażone kopertki ułożone zostaną w kształt choinki
ioustawione w widocznym miejscu w klasie.
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KLASA II

Zgodnie z planem drugoklasiści wzięli udział
wowarsztatach pt. "Kto ty jesteś? Polak mały"
woMuzeum Tradycji Niepodległościowych, dokąd
wybrali się wraz z koleżankami i kolegami z klasy
IIT.  Uczniowie kontynuują obliczenia zegarowe
iorównież o ten wątek poszerzyli rozwiązywane
zadania z treścią; liczą i odpowiadają na pytania
„zaoile?”, „ile czasu?”, „o której?”, „która będzie?”.
Ustalili z wychowawczynią, że wtorki będą dniami
doświadczeń i eksperymentów – pierwsze już się
odbyły i dotyczyły mózgu oraz płynu mózgowo-
rdzeniowego; użyte zostały w tym celu jajka, woda
iopudełka. W piątek przedstawiona została pierwsza
prezentacja nt. układu kostnego w ramach projektu
„Człowiek”. Dzieci zaczęły także samodzielnie
tworzyć krótkie dyktanda!



tekst

Numer 11listopad 2022

KLASA III

W ostatnich dniach trzecioklasiści ustalali nowy system dyżurów,
ponieważ pewne funkcje nie zostały jeszcze przydzielone, a ich brak
zaczął być w klasie odczuwalny. Z tego względu uczniowie rozmawiali
zowychowawcą o tym, gdzie chcieliby mieć porządek – wtedy właśnie
powstały nowe konkretne dyżury. Ich nazwy wyłonione zostały drogą
głosowania – i tak np. „riki tik tik tik”  to osoba zajmująca się obsługą
timera, natomiast wychowawca został „parapeciakiem” – osobą, która
pilnuje porządku na parapetach i dba o to, by dzbanek z filtrem był
zawsze pełen, a gąbki miały czystą wodę w rynience.  Wychowawca uczulił
dzieci na to, że normalnym etapem towarzyszącym  wprowadzaniu
wszelkich nowości jest monitorowanie błędów i słabych punktów
wdrożonego planu – nowe dyżury są teraz pod stałą obserwacją uczniów.
Jedną z ostatnich prac domowych było napisanie listu do rodziców –
uczniowie świetnie wywiązali się z zadania, pamiętając o wszystkich
elementach listu. Ćwiczyli także czytanie ze zrozumieniem i uważne
słuchanie, żeby przygotować się do umiejętnego sporządzania notatek.
Mieli podane 3 luźne zdania, wyodrębnione z toku mowy i musieli wybrać
np. trzy czasowniki do opisania przedstawionej w nich osoby (była
toopostać podróżnika S. Rogozińskiego, badacza Kamerunu). Tworzą
także specjalny kodeks zasad postępowania wobec zwierząt i przyrody.
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KLASA V

Podczas lekcji biologii piątoklasiści po raz kolejny wprawili
wszystkich w zdumienie swoją pomysłowością – modele komórek
zwierzęcych przez nich stworzone prezentowały się imponująco
iodowiodły ich wiedzy oraz zręczności. Lekcje języka polskiego
przebiegały na powtarzaniu poznanych dotąd reguł
ortograficznych w formie gry strategicznej – był to tzw. „tydzień
ortograficzny”. Zaczęły się także prezentacje pierwszych projektów
ortograficznych. Uczniowie niestrudzenie powtarzają hiszpańskie
słownictwo poznane w zeszłym roku, a obecnie opisują rodzinę przy
użyciu odpowiednich zaimków wskazujących – wysłuchali także
tematycznych piosenek; operują ponadto czasownikiem „tener”
(hiszp.: mieć) i ćwiczą jego zastosowanie. Uczyli się także w czasie
techniki przygotowywać ozdobne pudełka na prezenty. Ze spraw
wychowawczych – w ramach rozwijania cnoty odpowiedzialności
odpowiedzialni za życie duchowe uczniowie przygotowali oprawę
czwartkowej Mszy Św.; zaangażowali się w czytania, śpiew,
modlitwę wiernych, etc. Opracowali też plany dnia, żeby każdego
dnia odpowiedzialnie wywiązywać się ze swoich obowiązków
szkolnych.

                                               Magdalena Gorący
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Konferencja EASSE w Rzymie

Fundacja Żywioły w Rzymie!
Nasza Fundacja należy do EASSE, czyli European Association
ofoSingle-Sex Education. Co roku organizuje ona konferencję dla
szkół z całej Europy, którym bliska jest edukacja zróżnicowana
iospersonalizowana.
17-18 listopada odbyła się VII konferencja EASSE w Rzymie, w której
uczestniczyły trzy osoby z kadry naszej szkoły i przedszkola. 
 Spotkanie zgromadziło 140 uczestników z 14 krajów!
Uczestniczyliśmy w kilku wykładach i warsztatach, które poruszyły
m.in. tematy z zakresu komunikacji, np. jak budować w naszych
placówkach kulturę dialogu. Posłuchaliśmy świetnego wystąpienia
dotyczącego potrzeby i wagi tutoringu. Odbyły się także dwa
wykłady, które wzmocniły naszą wiedzę o fundamentach założeń
edukacji spersonalizowanej i tożsamości naszych szkół. Ogromnie
ciekawe było wystąpienie dotyczące wspierania współczesnych
rodzin i wychowania do wolności, a także roli kobiety
weowspółczesnym świecie i trudnościach kobiet w codzienności, ale
także tego, jak wiele ważnego wnoszą one do funkcjonowania
społeczeństwa. Prelegentami byli eksperci w dziedzinie edukacji,
psychiatrii, filozofii.
Mieliśmy także okazję do spaceru po Rzymie i odwiedzenia
najważniejszych bazylik, w tym Bazyliki św. Piotra oraz św. Pawła
zaoMurami. Uczestniczyliśmy także w ważnym dla nas spotkaniu
woVilla Tevere, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z prałatem
Opus Dei Ferdynandem Ocárizem, któremu opowiedzieliśmy
oonaszym przedszkolu i szkole w Łodzi – poprosiliśmy
goooomodlitwę za nasze rodziny i nauczycieli. 

                                               Marta Wawrzyniak

                             fotorelacja: Marta Wawrzyniak   


