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Kolejny rok szkolny przed nami 

    Wakacyjna pogodna we wrześniu, sprzyjała pacjentom i wychowawcom , którzy mogli

realizować zajęcia popołudniowe w plenerze. Pacjentów oddziału neuropsychiatrii, co prawda

ominęła inauguracja roku szkolnego, jednak sądząc po szerokich uśmiechach i rumieńcach na

policzkach, zdołali zapomnieć o szpitalnej rzeczywistości i cieszyli  się czasem spędzonym

poza domem i szkołą. 

    Grupa młodsza ochoczo korzystała z możliwości parku przyszpitalnego. Poza kojącym,

przyjemnym chłodem w cieniu  drzew, dzieci  korzystały z  siłowni  na  wolnym powietrzu,

boiska  do  piłki  siatkowej,  a  przedszkolaki  z  placu  zabaw.  Organizowaliśmy  zabawy

plenerowe;  podchody,  berek,  zabawa  w  chowanego,  gry  integracyjne  w  kole  z

wykorzystaniem „magicznej  kuli”.  Zarówno młodsze  jak i  starsze dzieci  chętnie  używały

kolorowej kredy w celach artystycznych, gdzie za kartkę posłużył chodnik.

Opracowała: Agnieszka Paduch-Tkocz, nauczyciel-wychowawca

     



  Warsztaty ekologiczne na pediatrii

Pod  koniec  września  na  pediatrii  odbyły  się  warsztaty  ekologiczne  poprowadzone

przez  panie  z  Urzędu  Miasta,  w ramach  projektu,  wraz  z  wolontariuszami  Fundacji  „Dr

Clown”. Tematyka poświęcona była postępowaniu z odpadami komunalnymi. Nasze dzieci

poznały zasady ich segregowania bądź tylko utrwaliły je sobie. Podczas zajęć miały okazję

wziąć udział w znanej zabawie nawiązującej do Koła Fortuny, otrzymując ciekawe nagrody

za prawidłową odpowiedź, a mianowicie: magnesy, zakładki do książki, ołówki, długopisy i

inne.  Świetlica  z  kolei  wzbogaciła  się  o  karty  do  gry  „Czarny  Piotruś”,  puzzle  i  gry

edukacyjne; wszystko o tematyce ekologicznej, a także niszczarkę do plastikowych butelek i

pojemnik na zużyte baterie. Zajęcia zakończyły się warsztatami plastycznymi polegającymi

na przygotowaniu różnych zwierzątek ze starych płyt CD. Gościem specjalnym zaś była duża

Mucha – Odpaducha, z którą dzieci mogły się pobawić, a wręcz poszaleć.

 

                                                                                              Opracowała:
Karina Starosta - wychowawca

     



30.09.2019 – Dzień Chłopaka z robotami

W tym dniu na oddziale  pediatrii  gościliśmy  informatyków z  MODN- pana Sławomira

i  pana  Bartosza-  gości  którzy  po  raz  kolejny  swoją  postawą  i  kreatywnością  zachęcili

pacjentów  do  uczestnictwa  w  pełnych  niespodzianek  zajęciach.

Panowie przyszli  z kolejną wizytą  do  nas, by wprowadzić dzieci   w świat mini-robotów

i  programowania.  Dużą  grupę   stanowili  pacjenci  z  oddziału  chirurgii  dziecięcej.

Zajęcia  odbywały  się  w  formie  warsztatów,  równolegle  dla  dwóch  grup  wiekowych  -

dla  przedszkolaków i  dla  dzieci  szkolnych.  Młodsze  dzieci  z  panem Sławomirem  miały

do  zabawy  robota  i  grę  planszową.  Dzieci  kodowały   robota,  żeby  mógł  przejść

wyznaczoną  i  zarazem  skomplikowaną  trasę.

Starsze dzieci z pomocą pana Bartka uczyły się podstaw programowania przy pomocy mini-

robotów- Ozobotów. Ozobot to  mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania.

Za  pomocą  kolorowych  kodów(  rysując   na  kartce,  układając  specjalne  puzzle)   dzieci

programowały  zadania,  które  potem  wykonywał   robot.  Starsze  dzieci  bardzo  się

zaangażowały w zajęcia,  podobnie zresztą jak ich rodzice.  Dla większości obecnych osób

była to nowość!   

 A oto wrażenia naszych pacjentów  z  warsztatów:

Zosia, lat 9 Najbardziej podobało mi się, jak układaliśmy puzzle, żeby robociki poruszały się

i wykonywały zadane polecenia-skręty, kręcenie się w kółko  itp. Takie robociki widziałam

po raz pierwszy i chciałabym, żeby były też w mojej szkole. 

Kamil,  lat  15-uczeń,   I  kl.  technikum,  kierunek  –  informatyka

Zajęcia  ,  w których uczestniczyłem podobały mi się,  ponieważ dowiedziałem się  nowych

informacji o systemach robotów. Myślę, że jest to dobry pomysł, żeby dzieci mogły nauczyć

się czegoś nowego w praktyce.

     



     



   

Opracowała: Katarzyna Bednarz , nauczyciel przedszkola

     



W  jesiennej  scenerii  przyszpitalnego  ogrodu  świętowali  pacjenci  m.in.  oddziału

neuropsychiatrii  dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w zabawie:

były popisy wokalne i wspólne tańce. Czas umilały występy zespołu wokalnego, który przy

akompaniamencie  gitary  wyśpiewywał  jesienne  przeboje.  Zmęczeni  artystyczną  ekspresją

dzieci i młodzież mogli odpocząć delektując się pieczoną na ognisku kiełbasą oraz słodkimi

wypiekami.

          
Chętni mogli  również wyciszyć  się w towarzystwie … alpak, które regularnie  odwiedzają

pacjentów szpitala.  Były  więc  spacery,  karmienie,  głaskanie  i  przytulanie  czworonożnych

przyjaciół.

                              

Opracowała: mgr Joanna Bukowska-Golak

     



I przyszła

jesień…..

Na nasze oddziały zawitała jesień. Jest

widoczna w wystroju sal, tematach

zajęć i pracach plastycznych dzieci. Za

oknem dzień coraz krótszy, przyroda

zmienia się dookoła, nabierając

kolorów i radując oczy różnorodnością

barw liści. Odczuwalne zimno w powietrzu przy spacer i zabawach w ogrodzie

przyszpitalnym nie przeszkadza, czasem deszcz, czasem słońce, które swoim zachodem umila

chwile popołudniowych zajęć w szpitalu.

     



Jesień w szpitalu nie musi być smutna. Kiedy jest piękna pogoda spędzamy czas na świeżym

powietrzu. Dzieci uczą się, że czas można spędzać miło i twórczo. Układają obrazy z liści,

zbierają je, aby wykorzystać w pracach plastycznych, spacerują z rodzicami, bawią się. Gdy

pogoda nie pozwala na wyjście, i deszcz nie sprzyja dobremu samopoczuciu, zajęcia mają na

celu, aby było ciekawie, miło i pomimo wszystko radośnie. Wyobraźnia dziecka nie ma

końca, czasem wystarczy tylko zmotywować czy zachęcić, aby dziecko zaangażowało się

w zrobienie czegoś i to z ochotą. I tak powstają piękne, jesienne jeżyki, lisy i ślimaki.

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt 

(Wspomnienie św. Franciszka). Dzieci opowiadały o swoich ulubionych zwierzętach, o

marzeniach związanych z posiadaniem jakiegoś pupila oraz o tym, jak różnorodny jest świat.

Zastanawialiśmy się, jak by to było, gdyby krowa latała, delfiny chodziły i małpy pływały.

Oglądaliśmy zdjęcia kolorowych ptaków świata, ras psów i zwierząt afrykańskich. Dzieci

odkrywały, że słonie mają dużo włosów na trąbie, cicho chodzą mimo swej wagi i piją mleko,

jak są małe. Zajęcia miały uczyć szacunku do zwierząt oraz mądrego życia w zgodzie z

naturą. Powstawały ciekawe prace zwierząt, które ozdobiły salę.

     



Nie brakuje czasu na ulubione gry i zabawy. A każde zajęcia to okazja do spędzenia mile

czasu, uczenia się wzajemnego szacunku  i współpracy, a także wzajemnej pomocy i

wspierania się w czasie choroby i przebywania w szpitalu. Czasem tak niewiele potrzeba,

żeby się uśmiechnąć, .. często po prostu trzeba chcieć. A uśmiech to podobno krzywa, która

wszystko prostuje. 

Opracowała: Krystyna Surma, 

nauczyciel-wychowawca

     



A L P A K O T E R A P I A w szpitalnym
parku

 W październiku uczniowie – pacjenci oddziału neuropsychiatrii mogli

poznać  przeurocze  zwierzaki  rodem  z  Ameryki  Południowej.  Do

przyszpitalnego parku zawitały bowiem alpaki. 

Każdy mógł się im bliżej przyjrzeć, nakarmić ich ulubionym przysmakiem -

marchewką, pójść z nimi na spacer oraz pogłaskać. Dzięki opowieściom ich

opiekunów,  uczniowie  poznali  wiele  ciekawostek  dotyczących alpak.  Na

koniec  można  było  sobie  zrobić  pamiątkowe  zdjęcie  z  uroczym

zwierzakiem.

Alpaki przyjechały do szpitalnego parku w ramach alpako-terapii.  Alpaki to

zwierzęta  spokojne,  lubiące  towarzystwo  ludzi,  wzbudzające  sympatię

wśród  dzieci.  Ich  łagodne  usposobienie,  wygląd  i  pomrukiwanie  ma

działanie uspokajające, łagodzi uczucie napięcia i niepokoju. Wełna alpak

jest hypoalergiczna, bardzo delikatna i przyjemna w dotyku. 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z wizyty alpak na oddziale.

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka

     



Alpakowa krzyżówka
1
2
3
4
5
6
7

1. Jakie zwierzęta mieszkają w wysokich górach Ameryki Południowej.
2. Co uzyskuje się z alpak, w celu zrobienia czapki albo szalika.
3. Czym karmi się alpaki?
4. Ulubiony przysmak alpak.
5. Gdy alpaka się zdenerwuje to …........ .
6. Kuzynka alpaki to …..... .
7. Jak nazywają się góry w Ameryce Południowej, w których żyją alpaki.

                     ww.walpaki.pl                                             Opracowała :  Nikola, pod opieką Anny Szymków- Stadnicka

     



             Hello Autumn!

            Lato już za nami więc czas najwyższy przywitać jesień. Na zajęciach z języka
angielskiego  uczniowie  poznawali  słownictwo  związane  z  jesienią  oraz  pogodą.  Dzieci
projektowały  swoje  przetwory  na  zimę  poznając  tym  samym  słownictwo  związane  z
warzywami oraz owocami. Wszystkie prace zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem
oraz precyzją.
W  grupie  młodszej  udało  nam  się  również  połączyć  język  angielski  z  ćwiczeniami
matematycznymi,licząc jesienne atrybuty oraz wpisując ich odpowiednią liczbę. 

Ciekawostka:  
Autumn oraz Fall oznaczają jesień, lecz pierwszego wyrażenia używamy częściej w 
brytyjskim angielskim, natomiast drugiego w amerykańskim.

Autumn( British English)= Fall (American English)

     



Źródło: 
Internet

Znajdź poniższe słowa związane z jesienią.

     



Źródło: Internet
Opracowała: Joanna Berlik- nauczyciel j. Angielskiego

     



KĄCIK  ORTOGRAFICZNY  W  JESIENNEJ  SZACIE

1. „ Śpij , drzewo” -   wiersz J. Jałowiec
         
         Już zerwane jabłka wszystkie.

         Dywanami leżą liście.
         Śpij, drzewo.
         W dziupli już poczwarki śpią.
         Barwne skrzydła im się śnią.
         Śpij, drzewo.

         Pająk w szparze smacznie drzemie.
         Chrapie krasnal pod korzeniem.
         Śpij drzewo.
         Za siódmą górę poleciał szpak.

   Powróci wiosną?
Tak. Śpij ,drzewo.

2. Napisz, jak wygląda drzewo jesienią?

Przeczytaj podane wyrażenia i zastosuj je w zdaniach;
 kolorowe, ponure, radosne, ich korony stroją różnobarwne liście, liście cicho szumią,
 szeleszczą, zimny wiatr szarpie konarami, z wolna spadają na ziemię, mokre od 
deszczu pogubiły liście, pozłocone promieniami jesiennego słońca , smętne.

       

3. Od podanych przymiotników utwórz stopień wyższy lub najwyższy.
Zwróć uwagę na końcówki- szy.

- ładny     ...........................................   .................................................
- lekki      ...........................................   .................................................

            - smutny  ...........................................    ................................................
            - gruby      ...........................................    ................................................
            - wielki    ...........................................    ................................................

4. Wstaw w wyrazach „ rz ‘ lub „ ż „ .

g....biet          ....egna się      k.....ewy     d.....ewo       je....yny

b....oza           ....ółte      bu.....a     ko.....eń     sk.....ydła   ju...   g....yby

5. W puste miejsca wpisz wyrazy , które są rozwiązaniem zagadek.

Gdy się je doda do ciasta, wtedy nam szybko wyrasta  ................

Co to za panie w pasiastym ubraniu? Od nich słodki miodek dostaniesz.
.......................................................

      

     



                              

                                             praca plastyczna Małgosi z Kup                   

6. Podane nazwy kwiatów i roślin ustaw w takie kolejności, aby ich pierwsze
 litery utworzyły nazwę dobrze znanego Ci kwiatu - bohatera
jednej z baśni Christiana Andersena. Nazwę wpisz poniżej .
 
STORCZYK, AZALIA, ROZA, TULIPAN, KACZENIEC, ORCHIDEA,
TATARAK,  KROKUS, OLEANDER.

„ ...................................................................................................................”

7. Do podanych wyrazów dopisz słowa o znaczeniu przeciwstawnym:
wygoda  -
nagroda  -
głupota   -
lenistwo -
uprzejmość -
zdrowie -
miłość-

8. Postaw brakujące przecinki:

Lubię piękną kolorową jesień ponieważ jest moją ulubioną
porą roku. 
Moja przyjaciółka Hania kupiła mi interesującą ciekawą w wydarzenia książkę 
a potem poszłyśmy na smaczne lody.
Chaber to roślina zielna i występuje na polach łąkach ogrodach.
Zapamiętaj że chart – pies piszemy przez „ch” a hart – jako siła charakteru przez „h”.

     



     
9. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i napisz je. Podkreśl wyrazy z „h”.

się Hafciarka  zajmuje haftowaniem.

Hela Ciocia haftuje i serwetki. obrusy, serdaki góralskie

halny suchy, nieraz niszczący i  Wiatr jest ciepły, gwałtowny, drzewa, zabudowania.
    
 

                         Materiał przygotowała  Barbara Karpińska- nauczyciel

     



                      Prace  o tematyce jesiennej małych artystów-pacjentów.   

              
                                                                praca plastyczna Jasia z klasy 4 -pediatrii

                                                              praca plastyczna Nikoli z klasy 1- pediatria

     



                                                                 praca plastyczna Niny z klasy 4 z Kup

                                    Prace plastyczne zostały wykonane pod okiem nauczycieli:
                                                                           p. Basi, P. Kasi, p. Brygidy.

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Dlaczego Anglicy jeżdżą lewą stroną?

No właśnie - dlaczego Anglicy jeżdżą lewą stroną, a my prawą? Skąd to się
wzięło?

Po lewej jeżdżą głównie (ale nie wyłącznie) Brytyjczycy i również w 75 krajach
lub  terytoriach  na  całym  świecie  (w  tym  w  Indiach,  Australii,  Irlandii,  na
Malcie, Cyprze, w Indiach, Japonii, Indonezji czy Tajlandii). 

Kiedyś  większość  krajów  w  przeszłości  jeździła  lewą  stroną (od
starożytności), a potem przeszła na prawo.

8. W  dawnych  czasach  noszono  zawsze
szable  przy  lewym  boku  (jadąc  konno
lepiej było mijać się prawym). 

9. Karoce  podjeżdżały  na  dwór  zgodnie  z
ruchem  wskazówek  zegara,  dlatego  też
drzwiczki były umieszczone po ich lewej
stronie.

10. Ruch lewostronny był wygodniejszy dla
dawnych wozów (woźnica siedział wtedy
po  prawej  stronie  kozła,  bo  tak  łatwiej
kontrolował  drogę  i  swobodnie  machał
batem). 

 Ale  już  dla  wielokonnych  zaprzęgów
wygodniejsza  i  pozwalająca  na  łatwiejsze  manewrowanie  była  jazda  prawą
stroną. 

 I  tak około XVIII  wieku narodziła  się  w
Europie  "nowa  tradycja".  Jej
orędownikiem  stała  się  Francja,
spopularyzowała  tę  modę  zwłaszcza  za
Napoleona  (gdzie  doszły  wojska
francuskie, tam i prawostronność).  

     



Niektórzy historycy uważają,  że przyczyną zmian była... wojna,  a  dokładniej
taktyka  opracowana  przez  Napoleona,  która  miała  zmylić  siły  wroga.
Odwrócenie wszystkiego okazało się udanym pomysłem podczas bitew! 

 Rewolucja  w  ruchu  drogowym
trwała ponad 100 lat. W Krakowie
tramwaje  zaczęły  się  poruszać  w
ruchu  prawostronnym  dopiero  w
latach 20. XX w.

 Szwecja  dopiero  w  1967  roku
dołączyła  do  ruchu
prawostronnego,  rok  później
Islandia. Brytyjczycy też myśleli o
zmianie w latach 60-tych, ale część

społeczeństwa  omdlała  na  samą
myśl  o  zburzeniu  Tradycji  i
pomysł upadł.

 Ciekawostka: Wyjątkowa sytuacja
ma  miejsce  w  tunelu  na  pl.
Szewczyka  w  Katowicach.  W
jednym  z  tuneli  obowiązuje
normalnie  ruch  prawostronny,  w
drugim zaś dostępnym wyłącznie
dla  autobusów  -  ruch
lewostronny. Wynika to z tego, że
łatwiejsza  jest  organizacja

przystanków  autobusowych,  gdy  autobusy  poruszają  się  w  ruchu
lewostronnym.

 Tak  naprawdę  to  nasz  ruch  prawostronny  jest  negacją  zastałego
porządku, a brytyjskie poruszanie się po lewej stronie, jest naturalną
konsekwencją wynikającą z ciągłości historycznej.

Oprac.: T. Podolak – nauczycielka WOS i historii.

Ilustracje: domena publiczna.

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Już  październik.  Za  nami  miesiąc  nauki.  Uczniowie  wdrożeni  do  ciężkiej  pracy,

nauczyciele  też nie wypoczywają.  Przez ten miesiąc tyle  się wydarzyło.  I sprawdziany,  i
kartkówki, i karty pracy, i … Uff. Uczeń tak wiele się musi namęczyć! Ale był też Dzień
Chłopaka i okazja do zabawy oraz relaksu. 

Dla pamięci przedstawiamy poniżej garść rocznic październikowych:

2 października

75. rocznica (1944 r.) upadku powstania warszawskiego.

4 października

350. rocznica śmierci (1669 r.) Rembrandta (właśc. Rembrandt Harmenszoon
van Rijn), holenderskiego malarza i grafika (ur. 15 lipca 1606 r.).

10 października

225.  rocznica  (1794 r.)  bitwy pod Maciejowicami,  porażka wojsk polskich
dowodzonych  przez  Tadeusza  Kościuszkę,  rozbitych  przez  armię  rosyjską  generała  Axela
Fersena.               

14 października

155. rocznica urodzin (1864 r.) Stefana Żeromskiego, pisarza (zm. 20
listopada 1925 r.).

17 października

170.  rocznica  śmierci  (1849  r.)  Fryderyka  Chopina,  kompozytora,
pianisty ( ur. 1 marca  lub 22 lutego 1810 r.).

19 października

35.  rocznica  śmierci  (1984  r.)  ks.  Jerzego  Popiełuszki,
zamordowanego przez SB (ur. 14 września 1947 r.).

29 października

95. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta, poety,  dramatopisarza,  eseisty (ur. 1924 r. - zm.
28.07.1998 r.).

31 października

595. rocznica (1424 r.) koronacji Władysława III Warneńczyka, króla Polski i Węgier (zginął
w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 r.).

Oprac. Uczennica z klasy VII z oddziału chorób płuc w Kup Ilustracje: domena publiczna.
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Humor z zeszytów
Bolesław  Chrobry  był  mężny,  wysoki,
mocny i ciężarny.

Stefan  Czarniecki  zebrał  dużą  kupę
chłopską.

Egipcjanie  balsamowali  ludzi,  żeby  się
człowiek nie rozchorował w trumnie.

Król  Waza,  jak  sama  nazwa  wskazuje,
lubił zupę.

Ludwik XIV był samolubem. Twierdził, że
Francja to ja.

Skrzydła husarskie ważyły pół metra.

Niewolnicy  rzymscy  byli  używani  do
najcięższych  prac,  niektórzy  jako
nauczyciele.

Od czasów Kopernika Ziemia krąży wokół
Słońca.

Krzyżaków do Polski sprowadził Tadeusz
Mazowiecki.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października obchodzimy  Dzień  Edukacji  Narodowej,  potocznie  nazywany  Dniem
Nauczyciela.  Święto to przypomina o powstaniu  Komisji Edukacji Narodowej (KEN) w
1773 r., dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

KEN wprowadziła szereg reform w szkolnictwie Rzeczpospolitej: językiem obowiązującym
był język polski (w miejsce łaciny), rozbudowano nauczanie przedmiotów matematycznych
oraz  przyrodniczych,  uczono  także  języka  polskiego,  historii  i  geografii  ojczystej,
opracowano  nowe  podręczniki  i  programy,  ograniczono  rolę  łaciny  i  usunięto  ze  szkół
teologię.

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

Albania – 7 marca,

Argentyna – 11 września,

Brazylia – 15 października,

Chiny – 10 września,

Czechy – 28 marca,

Hiszpania – 27 listopada,

Indie – 5 września,

Malezja – 16 maja,

Meksyk – 15 maja,

Rosja – 5 października,

Tajwan – 28 września,

Turcja – 24 listopada,

Ukraina – pierwsza niedziela października.

Oprac. Teresa Podolak - nauczycielka historii oraz WOS

     



Zdrowym być !!!

Chrońmy nasze środowisko :)

 

W  dniu  28.10.2019r.,  odwiedził  nas  na  Oddziale  Neuropsychiatrii  Dziecięcej  teatrzyk  z

Krakowa, który zaprezentował spektakl edukacyjny pt.: „Krecik Ecik i Eko-Koledzy”. Temat

dotyczył  narastającego  problemu,  jakim  jest  zaśmiecanie  lasów  oraz  nieodpowiedzialne

pozbywanie się odpadów. 

      Bohaterami spektaklu Eko-Koledzy byli  dwaj przyjaciele:  Lisek Kiteczka i Zajączek

Uszko, a w trakcie rozwiązywania przeróżnych problemów towarzyszył im Profesor Dzięcioł.

Postacie te odtwarzane były przez aktorów, wykorzystujących niezwykle efektowne kostiumy

oraz  bardzo  ciekawe  kukiełki.   Bohaterowie  sceny  teatralnej  to  mieszkańcy  lasu,  którzy

pewnego dnia z zaskoczeniem odkryli, że ich dom zamienił się w wielkie śmietnisko. Dzięki

radom Profesora Dzięcioła przyjaciele postanawiają uprzątnąć las. W tym zadaniu pomaga im

dziecięca publiczność. Podczas wspólnego sprzątania dzieci  mają możliwość odświeżenia jak

również nauczenia się podstawowych zasad recyclingu odpadów. Dowiadując się również,

dlaczego  niektóre  śmieci  są  szczególnie  niebezpieczne  oraz  poznają  podstawowe  zasady

bezpiecznego  i  odpowiedzialnego  przebywania  w  lesie.  Poruszony  jest  również  temat

odnośnie  zagrożenia  pożarami,  wywoływanymi  przez  nieostrożne  zaprószenie  ognia.

Wszystkie poruszane tematy odbywały się w rytmie piosenek, ułatwiające zapamiętywanie

zasad sortowania śmieci. 

     



Chrońmy nasze środowisko, dlatego też pamiętajmy o podstawowych zasadach:

1. Pamiętajmy, że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o nią w sposób szczególny.

2. Oszczędzajmy energię.

3. Zmniejszajmy ilość i segregujmy odpady.

4. Oszczędzajmy wodę.

5. Zmniejszajmy zanieczyszczenie wody.

6. Pamiętajmy, że stan naszego środowiska zależy jedynie od nas samych.

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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