
Wiosenne klimaty

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7
11-go Listopada 16
97-500, Radomsko

Numer 1 01/18

   
 LOVE  LOVE  LOVE

   Tematy numeru:

Święty

D

Walentynki

      WALENTYNKI
*tym numerem, będzie rządziła
miłość:-)

Miłość oczami
nastolatków

 Miłość do siebie     
i do drugiego
człowieka

 Niedorosła miłość

 Najpiękniejsze
wiersze
miłosne,
które
wyrażają
więcej niż
tysiąc słów

Jak sprawić, by
dziecko czuło się
kochane?

Poczta
Walentynkowa 
cieszyła się dużą
popularnością, a
obdarowanym
przyniosła wiele
radości i
uśmiechu.

Walentynki w
naszej szkole.

14 lutego
obchodziliśmy
Święto
Zakochanych. 

Jak co roku w
naszej szkole
umililiśmy
wszystkim ten
szczególny dzień.
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
Pocztę
Walentynkową.
Każdy kto miał
życzenie mógł
napisać parę
miłych słów
koleżance,  bądź
koledze i wrzucić
liścik do
przyozdobionych
pudełek, które w
mig wypełniły się
po brzegi
,,liścikami
miłosnymi''.
K.Wolska

Walenty

K

Walentynki
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Wiąże się to z
naturalnym
rozwojem
osobowości i jej
dojrzewaniem.
W przypadku
zakochanych
nastolatków
najczęściej
mówi się 

Zakochani
nastolatkowie
często nie
widzą świata
poza swoją
sympatią.
Miłość w tym
wieku różni się
od tej, jaką
przeżywają
dorośli.

o trzech 
rodzajach
miłości:
szczenięcej,
cielęcej i
romantycznej.

     
            Miłość oczami nastolatków
                     Blaski i cienie

miłość
szczenięca 
uczucie – w
dodatku
często
krótkotrwałe,
robiące
dużo
szumu.
miłość
cielęca
pojawia się
około 16
roku życia.
Cechuje ją
swego

rodzaju kult
wobec
osoby,
która jest
obiektem
miłości. 
miłość
romanty-
czna jest to
poszuki
wanie
swojej
bratniej
duszy. 

Jak rozmawiać:
co robi się
na
randkach, a
czego się
nie robi;
jak należy
się
zachowywać
wobec
drugiej
osoby;
w jakim
wieku
można
mieć
chłopaka/dziewczynę;

po co w
ogóle się
ma
chłopaka/dziewczynę;
jaki jest
związek
między
zaufaniem i
intymnością 

lOVE

love

lOVE

love
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                    Miłość do drugiego człowieka

Pierwszą
potrzebą
człowieka jest
miłość,
poczucie bycia
kochanym. Nie
chodzi o
słowa, ale o
postawę.
Człowiek w
zasadzie
dobrze
odczytuje to
nastawienie
innych do
siebie.

Już małe
dziecko
doskonale
czuje, czy jest
kochane, czy
jest radością
dla swoich
rodziców, dla
bliskich.

Każdemu
potrzeba
akceptacji,
przyjęcia go
takim, jakim
jest. Poczucie

miłości,
akceptacji jest
czymś
koniecznym
człowiekowi
do rozwoju na
każdym etapie
życia. Młody
człowiek w
wieku
dojrzewania
przeżywa
boleśnie
wszelkie
formy
odmienności,

braku więzi z
grupą. Bardzo
ważne jest też
w jakich
okolicznościach
rozwija się
moja relacja z
drugim
człowiekiem.
Ważne jest
kim jest drugi
człowiek, jaka
jest jego
historia, jego
doświadczenia
rodzinne.

Bądźmy dla
siebie
pomocni i
kochajmy się.

ks. Jan Twardowski
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                  Najpiękniejsze wiersze o miłości

Każdy nowy
dzień jest
kwiatem
Który zakwita w
naszych
rękach
Tam gdzie się
kocha, nigdy
nie zapada noc.
Serce to
cząstka
człowieka,
Które tęskni,
kocha i czeka.
Adam
Mickiewicz

Wciąż
rozmyślasz.
Uparcie i
skrycie. 
Patrzysz w
okno i smutek
masz w oku... 
Przecież mnie
kochasz nad
życie? 
Sam mówiłeś
przeszłego
roku...
Pawlikowska-
Jasnorzewska]

Piękna kobieta
podoba się
oczom, 
dobra kobieta -
sercu. 
Pierwsza jest
klejnotem,
druga zaś -
skarbem. 
Napoleon
Bonaparte 
  Jesteś
twierdzą, 
w której
potężnych

murach
znajduję
schronienie
****
We wszystkich
mowach i w
języku duszy
Nad wszystkie
są dwa słowa,
Jak w kroplach
rosy po suszy,
W nich skarb
żywota się
chowa.
Jak dwie

perełki w
oceanie życia,
Jak dwie
gwiazdeczki na
niebie,
Dwa słowa
kocham
ciebie.J.I.
Kraszewski  

love love
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                   Niedorosła miłość

Niezależnie od
tego, jak bardzo
dojrzali
wydajemy się
na zewnątrz, to
przede
wszystkim
nasze wnętrze
określa to, kim
tak naprawdę
jesteśmy.

 I choć wielu
rodziców
chciałoby
ustrzec swoje
dzieci przed
popełnianiem
pewnych
błędów, to
prawda jest
jedna i znana od
wieków
"uczymy się na
własnych
błędach".

Niestety, nie ma
sposobu
sprawdzenia
poziomu tej
dojrzałości w
człowieku, więc
pozostaje nam
nauka przez
doświadczenie.

To moja jest
niedorosła
miłość. Nie
mówcie, że
nieprawdziwa
jest" - słowa
piosenki
Georginy
Tarasiuk dobrze
oddają dylematy
młodych,
zakochanych
osób. Czy wiek
jest przeszkodą
w stworzeniu
udanego

związku? A
może w
przypadku
miłości im
wcześniej tym
lepiej?

Każdy z nas
miał kiedyś
naście lat.
Większość
przeżywała w
tym okresie
pierwsze
zauroczenia i
miłości. Często
słysząc
nastolatków
mówiących o
zakochaniu,
mamy ochotę
ich wyśmiać. 
 Z perspektywy

czasu
dostrzegamy
pewną
naiwność. Nie
jest też tak, że
wszyscy
zakochani
nastolatkowie są
infantylni i nie
mają pojęcia, co
czują.

LOVE LOVE
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         Jak sprawić by dziecko czuło się kochane

Żeby
wykonywać
jakikolwiek
zawód, trzeba
się uczyć,
odbyć
praktykę,
czasem zdać
egzaminy.
Żeby
wychowywać
dziecko,
wystarczy być
dorosłym. A
przecież
wychowanie

szczęśliwego,
mądrego i
kulturalnego
człowieka to
najważniejsze i
najtrudniejsze
zadanie w
życiu. Kilka
sposobów na
zaskarbienie
sobie miłości
dziecka: - pełen
miłości kontakt
wzrokowy
- poświęcanie
dziecku

pozytywnej
uwagi
- akceptacja
jego emocji,
nawet tych
trudnych
- pełne miłości
przewodnictwo

Materiał
Fundacji „ABCXXI
– Cała Polska
czyta
dzieciom” na
podstawie

książek Rossa
Campbella
„Sztuka
zrozumienia,
czyli jak
naprawdę
kochać swoje
dziecko” oraz
„Sztuka
akceptacji, czyli
jak naprawdę
kochać
swojego
nastolatka”.

www.dzieci 
sawazne.pl

love love

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
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