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1.  . Nadszedł listopad
2. I listopada- pamiętajmy o najbliższych.

3. 11 listopad odzyskanie niepodległości przez Polskę.
4. Temperament a wychowanie.

5. Życzliwość oczami naszych uczniów.
6. Postrzeganie praw uczniów przez nich samych.

7. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
8. Historia pluszowego misia.

9. Jakie imiona nadali swoim pluszakom uczniowie SP 1?
10.Dlaczego zawód kolejarza jest tak ważny? 

11.  Andrzejki w SP1 
12. Ruszyła akcja charytatywna „ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. 
  

 



  

Listopad – nazwa miesiąca pochodzi od opadających jesienią liści 

„Deszcz  na początku listopada, mrozy w 
styczniu zapowiada”   
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1 LISTOPADA 
PAMI TAjMY O TYch, kTóRZY ODESZLI !  ę
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11 LISTOPADA 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

101. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę  



  

W poprzednim numerze naszej gazetki pisałam na temat, temperamentu, który 
w połączeniu z metodami wychowawczymi kształtuje charakter. Podkreślałam  jak 

bardzo ważna jest
postawa rodziców i opiekunów w tym aspekcie.

Dzisiaj chciałabym wrócić do tego tematu. Tym razem pragnę poświęcić więcej uwagi 
temperamentowi. W  tym celu omówię bardziej szczegółowo jego znaczącą rolę w 

wychowaniu.
Na początku zaznaczę, iż w dalszym ciągu potwierdzam, że środowisko rodzinne 

wygrywa starcie ze wszystkimi
innymi autorytetami. Każdy przyzna mi rację, iż ma ono największy wpływ na 

kształtowanie osobowości dziecka. 
Kiedy przyjrzymy się jednak innym czynnikom,  jakim są wrodzone składniki 

temperamentu  
możemy stwierdzić, że one również pozwalają nam wyjaśnić dlaczego jedne 

„ pociechy” choć wychowane w tej samej rodzinie są łatwiejsze w wychowaniu
niż inne.

TEMPERAMENT A WYchOWANIE 



  

1. Poziom aktywności ruchowej dziecka.
2.Regularność lub nieregularność przewidywania u dziecka głodu,

posiłku i snu.
3.Zbliżenie lub wycofanie w reakcji z nowym bodźcem.

4. Zdolność przystosowania czyli szybkość i łatwość z jaką zachowanie 
dziecka zmienia się ze względu na zmiany w otoczeniu.

5.Ilość energii zużytej podczas wyrażania swojego nastroju.
6.Jak intensywny musi być bodziec aby wywołać reakcję ?

8. Usposobienie pogodne, wesołe lub płaczliwe.
9. Jak dziecko jest podatne na dekoncentrację?

10.Czas skupienia i wytrwałości w wykonywaniu jakiejś czynności.

Składniki nr 3, 4 i 5 decydują o tym czy dziecko będzie łatwe czy trudne 
w wychowaniu 

Sk ADNIkI TEMPERAMENTU ł



  

Posiadając powyższe informacje należy zwrócić uwagę, iż są to
składniki wrodzone,którymi jesteśmy obdarowani wraz z narodzinami. Aby móc je 

modyfikować poprzez różne metody wychowawcze np. modelowanie o czym 
była mowa w poprzednim artykule, należy dobrać odpowiedni do dziecka typ 

opieki rodzicielskiej. 
Każde dziecko ma inny temperament !

Każde dziecko potrzebuje innych bodźców !
Każde dziecko inaczej okazuje nam swoje potrzeby !

Każde dziecko w różny sposób okazuje nam swoje uczucia !
Niektóre składniki temperamentu powodują, że mimo naszych starań nie tak łatwo 

zmienić zachowanie dziecka ! 
 Podstawowe cechy wrodzone dziecka mają bezdyskusyjne znaczenie

dla jego rozwoju, postępów i dojrzewania. Mają również decydujący wpływ
na to jak łatwo czy trudno jest je wychowywać oraz na ile spełnia ono 

pokładane w nim przez rodziców nadzieje i ambicje.
Każda trudność wychowawcza często wynikająca właśnie z temperamentu ma

odzwierciedlenie w stosunku rodzica do dziecka.
Dlatego połączenie wiedzy na temat naszego dziecka jego mocnych stron i słabości

będzie wynikiem odpowiedniego wychowania  i sukcesu.
 Kamila Okoń-Domańska 

Na podstawie książki  Ross Campbell pt. „ Sztuka zrozumienia” 



  

DZIE  YcZLIWO cI Ń Ż Ś
„Szczęście znajduje się w tobie.

Zaczyna się na dnie twojego serca, 
a ty możesz je wciąż powiększać,

pozostając życzliwym tam,gdzie inni bywają nieżyczliwi;
pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga;

będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania.
Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i lamentuje,

Potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają”
Phil Bosmans 

Pojęcie życzliwości można zawrzeć w górnolotnych słowach.
A jak pojmują je nasi najmłodsi uczniowie ? 



  

YcZLIWO  OcZAMI NASZYch UcZNIóW Ż ść

Jesteśmy 
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usmiechnięciPomagamyinnym

Jesteśmy m
ili 

dla siebie 

Nie 

  Przezywamy

się

Nie bijemy
się
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y 

sobie 

Nie gryziemy
Nie plujemy 

nikogo



  

jAkIE DZIEcI MAj  PRAWA? ą

1. Mam prawo do bawienia się.
2. Mam prawo do opieki rodziców, którzy
przypominają mi, że mam ubrać czapkę.
3.Mam prawo się uśmiechać.
4. Mam prawo się uczyć.
5.Mam prawo pracować w szkole w książkach.
6.Mam prawo  budować z klocków.
7.Mam prawo ubierać się jak chcę.
8.Mam prawo grać na komputerze.

Autorzy: najmłodsi uczniowie  



  

EUROPEjSkI DZIE  ń ZDROWEgO jEDZENIA I gOTOWANIA  

Z tej okazji zapytaliśmy naszych uczniów co to znaczy zdrowo się odżywiać ?
A oto najczęściej padające odpowiedzi. 

Trzeba jeść 
owoce

Trzeba 
jeść 

warzywa

Nie
wolno
pić 

soków z cukrem

Trzeba jeść
dużo 

arbuzów i cytryny

Trzeba 
Jeść

sałatki

Nie
wolno jeść
słodyczy



  

hISTORIA PLUSZOWEgO MISIA 

Historia pluszowego misia zaczęła się w listopadzie 1902 roku w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki . W tym czasie prezydent Theodore Roosevelt poszedł 
na polowanie. Jego towarzyszom udało się złapać misia. Zaproponowali, aby 
prezydent do niego strzelił. On jednak nie wyraził na to zgody i go uratował.
Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się lotem błyskawicy. Jeden z rysowników 

upamiętnił je nawet w postaci rysunku, który umieścił w najsłynniejszej gazecie USA. 
Następnie jeden z emigrantów poprosił żonę , aby uszyła pluszowe misie, które

miały być  sprzedawane w jego sklepie. Z pewnością nikogo nie zdziwi,że zainteresowanie
zakupem pluszowej maskotki było ogromne. Producent poprosił również prezydenta 

o zgodę na nazwanie misia od jego imienia „ Teddy Bear” .
Pluszowy miś po dziś dzień jest nieodłącznym przyjacielem każdego dziecka.

 



  

jAkIE IMIONA kRóLUj  W RóD PLUSZOWYch MASkOTEk ą ś
NASZYch DZIEcI ? 

Gryzek, Różyczka, Szaruś. Elza, Dzisio, Zbyszek. Plasterek, Groszek, Perełka
Sekret, Koala, Rysio, Luna,Teddy, Jasiu, Hania, Stefania, Śliczna, Gryzli, Staś, 
Balu, Paddington
 



  

DZIE  kOLEjARZA Ń

Z okazji tego święta zapytaliśmy dzieci dlaczego zawód 
kolejarza jest tak ważny i potrzebny? 

Można jeździć pociągiem 

Możemy łatwo się przemieszczać 
 

Kolejarz wozi towary i ludzi  Kolejarz pilnuje stacji 

Kolejarz pilnuje, żeby pociąg nie spadł z torów !



  

28 LISTOPADA

Są Andrzejki, jest 
zabawa 



  

   RUSZY A AkcjA chARYTATYWNA „ I TY MO ESZ bY  WI TYM MIkO AjEM !”  ł ż ć ś ę ł

W tym roku podarujemy WIELKĄ PAKĘ z artykułami papierniczymi, szkolnymi, 
plastycznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy 

przy ul. Słowackiego 8



  

DZI kUjEMY ZA UWAg  ę ę
ZAPRASZAMY jU  W gRUDNIUż
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