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Szkolny Dzień Eksperymentu

W  październiku  uczniowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w ramach

zajęć  z  fizyki  uczestniczyli  w  Szkolnym  Dniu  Eksperymentu.  Podopieczni

dowiedzieli się , że wiedzę  z fizyki można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy

z nich to ten najczęściej stosowany w szkołach, czyli z podręczników - na ogół

mało  interesujący.  Drugi  to  eksperyment  -  bardziej   niestandardowy,

pozwalający zadziwić widzów, a często nawet samego wykonawcę. My właśnie

wybraliśmy ten drugi sposób. Okazało się,  że wiele zjawisk fizycznych udaje

się  pokazać,  wykonując  doświadczenia  przy  użyciu  środków,  którymi

posługujemy się w życiu codziennym.
 

  



 

Taki rodzaj uzyskiwania wiedzy, nie tylko jest dobrą formą  poznawania praw

fizycznych  poprzez  zabawę,  ale  także  staje  się   motywacją   uczniów

do zdobywania  wiedzy  i  umiejętności,  rozwijania   ich  zainteresowań

otaczającym światem oraz kształtuje ich postawy.

Opracowała: Małgorzata Koralewska

(nauczyciel fizyki)



Strażacy w akcji

   Na  oddziale  pediatrii  po  raz  kolejny,  22  października  gościliśmy  strażaków

z Państwowej Straży Pożarnej z  ulicy Głogowskiej  w Opolu. Przyjęli  nasze zaproszenie.

W  spotkaniu  uczestniczyły  dzieci  z  pediatrii  oraz  pacjenci  z  chirurgii   dziecięcej

wraz   z rodzicami. Strażacy  przyjechali wozem strażackim , a  na oddział przynieśli sprzęt

i  umundurowanie,  które następnie  zaprezentowali  dzieciom i dorosłym.  Kto chciał–  mógł

przymierzyć  hełm,  kombinezon,  żeby  się  przekonać   jaki  jest  on  ciężki.  Doświadczyła

też tego nasza nauczycielka -pani Agnieszka.          

                 

 

Strażacy  pokazali  m.in. kamery termowizyjne , czujniki bezruchu, detektory wielogazowe

często ratujące  ich życie. Strażacy ciekawie opowiadali o swojej codziennej pracy , zarówno

o  godzinach  spędzonych  w  bazie  na  ćwiczeniach  podnoszących  sprawność   i  ogólną

kondycję,  na   porządkach,  gotowaniu,   ale  przede  wszystkim  o  wyjazdach  na  akcje.

Każdy  dzień  ich  pracy  jest  zupełnie  inny  i   nieprzewidywalny.  Wyjazdy  do  pożarów,

do wypadków samochodowych, do ratowania ludzkiego życia – to codzienność strażaków,



która wymaga od nich  pełnej mobilizacji,  ale i odporności psychicznej. Goście odpowiadali

też na różne pytania.   

Oczywiście była też sesja  zdjęciowa.                                                                                           

Potem -spacer z pacjentami na dwór, żeby  mogli zobaczyć z bliska wóz strażacki                    

i jego wyposażenie. Na koniec-  poczęstunek, rozmowy, kartka - podziękowanie                      

i prezent od dzieci. Kto wie- może ktoś z naszych pacjentów będzie  kiedyś strażakiem?

Opracowała Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

                                                                                                                                                     



Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

Międzynarodowy  Dzień  Fizyki  Medycznej   z  inicjatywy  Międzynarodowej  Organizacji

Fizyki Medycznej ustanowiono na 7 listopada z okazji urodzin wybitnej fizyczki i chemiczki

Marii  Skłodowskiej  –  Curie.   Święto  obchodzone  jest  od  2013  roku,  a  jego  głównym

założeniem jest promowanie zagadnień związanych z fizyką medyczną. 

 Z  tej  też  okazji  na  lekcji  fizyki  w  listopadzie  uczniowie  Uniwersyteckiego  Szpitala

Klinicznego zapoznali się z  życiorysem i najważniejszymi osiągnięciami polskiej dwukrotnej

noblistki poprzez uczestnictwo w różnych formach pracy, takich jak: praca z tekstem, mapy

myśli,  łamigłówki.  Podopieczni  dowiedzieli  się  również,  że  wytrwałość   i  ciężka  praca

są kluczem do sukcesu, a odkrycia Marii Skłodowskiej – Curie w dziedzinie fizyki i chemii

znacząco  przyczyniły  się  do  rozwoju  fizyki  medycznej  w diagnozie,  terapii,  rehabilitacji,

czy profilaktyce. 

   



„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie.

 Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…”

Marii Skłodowskiej – Curie

Opracowała: Małgorzata Koralewska (nauczyciel fizyki)



Listopad to miesiąc pełen zadumy i powagi

Wszystkich Świętych

1  listopada  obchodzimy  dzień  Wszystkich  Świętych.  Odwiedzamy  wtedy  groby  naszych

najbliższych  i  znajomych.  Modlimy  się  za  dusze  zmarłych,  zapalamy  znicze,  składamy

kwiaty.  W  kościołach  łacińskich  tego  dnia  odbywa  się  uroczystość  ku  czci  wszystkich

chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.

 Uważa się, że uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze wspominania w jednym,

wybranym dniu (właśnie 1 listopada), wszystkich męczenników chrześcijańskich. 

Zaduszki

 2 listopada obchodzimy święto nazywane dniem zadusznym, które jest bardzo zbliżone do

święta wszystkich świętych. Już w początkach VII wieku Izydor z Sewilli zalecał odprawianie

w klasztorach mszy za dusze zmarłych zakonników. 

Od  IX  wieku,  podczas  specjalnych  nabożeństw  w  niektórych  opactwach,  obejmowano

intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych chrześcijan, nie tylko zakonników.

W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej,  wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza

oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym Kościele katolickim. 

W  Polsce  najstarsza  informacja  o  obchodzeniu  Zaduszek  poza  klasztorami  pochodzi

z początków XIV wieku, z diecezji wrocławskiej pod rządami biskupa Henryka z Wierzbna. 

                                                                                                 przygotowała : Amelia lat 10

Uczniowie i przedszkolaki  z tej okazji samodzielnie wykonali stroik, posprzątali teren wokół

przedwojennego nagrobka znajdującego się  w parku,  złożyli  kwiaty i  zapalili  elektryczny

znicz. Odwiedzili również mogiły na  pobliskim cmentarzu parafialnym.



        W dniu 8 listopada obchodziliśmy Dzień Jeża, dowiedzieliśmy się różnych ciekawych

rzeczy na temat tych miłych zwierzątek. Został obalony mit jeża z jabłkiem, gdyż jeże nie

jedzą jabłek.



11 LISTOPADA

 W tym roku obchodzimy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1795 roku

nasza  ojczyzna  zniknęła  na  123 lata  z  mapy świata  i  Europy.  Dopiero  w 1918 roku,  po

zakończeniu I wojny światowej, odzyskaliśmy niepodległość.

 Dziś data 11 listopada jest najważniejszym świętem państwowym w naszym kraju. 

           „Dzisiaj wielka jest rocznica - jedenasty listopada! 

            Tym, co zmarli za Ojczyznę,

            hołd wdzięczności Polska składa”

                                           Leon Wiszniewski

Nasi  uczniowie  i  przedszkolaki   obecne  na  oddziale  dziecięcym  w Kup  wykonali  prace

plastyczne pod czujnym okiem p .Barbary Karpińskiej i p.Brygidy.



25 listopada 

25  listopada  obchodzony  był  w   nas Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia. 

Wzięły  w  nim  udział  dzieci  z  przedszkola  i  uczniowie

W  ramach  obchodów  przygotowano  wystawę  książek  o  misiach,  gazetkę  tematyczną.

Światowy Dzień Pluszowego Misia był znakomitą okazją, aby przybliżyć dzieciom literaturę,

której bohaterami są misie.   Dzieci wysłuchały opowieści o historii powstania pluszowego

misia i o sławnych misiach. Następnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach: rysowały

misia z zamkniętymi oczami, uczyły się wyliczanek, wierszy o misiach.

Ciekawostka:  Niedźwiedź  brunatny  zapada  w  sen  zimowy,  który  też  jest  nazywany

hibernacją.  Sen  zaczyna  się  w  listopadzie  a  kończy  w  lutym.  Przed  snem  niedźwiedź

gromadzi  zapas  tłuszczu.  Niedźwiedź  przygotowuje  starannie  gawrę.  Gawra  jest  zwykle

schowana w środku przewróconego drzewa, plątaniny gałęzi lub w jaskini. W czasie snu masa

tłuszczu u niedźwiedzia spada nawet o 40%, a obwód zmniejsza się o 15 cm. Od koniec zimy

niedźwiedź wychodzi z gawry  lżejszy nawet o 150- 200 kg. 



Opracowała: Brygida Grochla- nauczyciel przedszkola



„Pomaluj mój świat”

Plastykoterapia jest często wykorzystywana na oddziałach szpitalnych podczas pracy

z  dziećmi  dzięki  różnorodności  wykorzystywanych  sztuk  plastycznych  oraz  licznym

funkcjom o charakterze leczniczym i terapeutycznym. 

Jeden  z  nauczycieli  wychowawców  został  zgłoszony  do  kursu  Studium  Prawa

Europejskiego  w  formie  e-learning  „Plastykoterapia   (terapia  wizualna)  w  praktyce

szkolnej/przedszkolnej” w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu danej terapii oraz

wdrażania  jej  w swojej  codziennej  praktyce  na  oddziałach  szpitalnych.  Zespół  Placówek

Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu ma jednocześnie możliwość udziału

w konkursie „Pomaluj  mój  świat  – konkurs plastyczny dla szkół i  przedszkoli  V edycja”

i  otrzymanie  certyfikatu.  Celem  konkursu  jest  przede  wszystkim  rozwijanie  zdolności

plastycznych oraz kreatywności dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie różnych technik

plastycznych.  Do  konkursu  zgłaszane  są  prace  wykonane  przez  pacjentów  oddziału

neuropsychiatrii  dzieci  starszych.  Nasi  pacjenci  uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych

wykonali już pięć zadań konkursowych. Pierwszym zadaniem jakie podjęli było wykonanie

grupowych plakatów niepodległościowych „Szkoła/Przedszkole dla Niepodległej”. Następnie

wykonywali  prezenty  dla  członków  swoich  rodzin.  Powstały  oryginalne  wazony  poprzez

oklejanie  butelek  starymi  książkami  i  zdobienie  serwetkami,  cekinami,  sznureczkami.

W  ramach  wykonania  prac  plastycznych  do  zadania  pt.  „Jesienny  spacer”  pacjenci

zdecydowali  się  na  wykonanie  drzew  za  pomocą  różnorodnych  materiałów  i  narzędzi

plastycznych  –  suszonych  liści,  kolorowego  papieru,  plasteliny,  węgla,  farb.  Spośród

wszystkich prac uczniowie podczas głosowania sami wyłonili zwycięską pracę. Uczniowie

mając  możliwość  wykonania  pracy  kilkoma  technikami  zdecydowali  się  na  wykonanie

przestrzennych choinek ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Ostatnim

zadaniem  było  wykonanie  bożonarodzeniowej  kartki  świątecznej.  Umieszczone  zdjęcia

prezentują  wszystkie  prace  naszych  uczniów,  które  były  przygotowywane  do  udziału

w opisanych  konkursach.  Trzeba  podkreślić  wielkie  zaangażowanie  wszystkich  pacjentów

i staranność podczas wszelkich działań twórczych.

Zajęcia  z  zakresu  plastykoterapii  przysporzyły  naszym  pacjentom  wiele  radości,

a  wszystkie  wykonane  prace  zdobiły  naszą  salę  zajęć  pozalekcyjnych.  Teraz  tylko

oczekujemy na zasłużony certyfikat „Pomaluj mój świat”.



„Szkoła/Przedszkole dla Niepodległej”

„Prezenty dla naszych bliskich”



„Jesienny spacer”

„Świąteczne choinki”



„Bożonarodzeniowa kartka świąteczna”

        Opracowała: Sabina Mientus
(nauczyciel wychowawca)



KARTKA DLA NATALKI

Z okazji Dnia Wolontariusza, mając też w pamięci zbliżające się święta Bożego Narodzenia,

nauczyciele w naszej szkole postanowili uczcić to wydarzenie w dosyć nietypowy sposób. 

Dowiedzieliśmy się, że  prowadzona jest akcja wykonywania kartek świątecznych i pisania

życzeń dla ciężko chorej pięcioletniej  Natalii Kostrzewy.  Jej rodzice zachęcają wszystkich

w Polsce do wysyłania wiadomości,  które mają umilić ich córce czas przedświąteczny . 

I my też postanowiliśmy na naszych lekcjach zorganizować warsztaty wykonywania laurek

dla dziewczynki oraz pisania życzeń. Brali w nich udział nasi uczniowie, ich rodzice oraz

nauczyciele naszej szkoły. Wykonano kilkanaście kartek i napisano kilka listów. 

Najczęściej  pojawiające  się  życzenia  brzmiały:  „radości  i  sił  w  walce  z  chorobą",

„wytrwałości  i  wiary w cud medycyny".  Część kartek została  ozdobiona podobną Świnki

Peppy, ulubionej bohaterki Natalki.

Dziękujemy gorąco za empatię i chęć sprawienia przyjemności chorej Natalce.

 



Tekst i fotografie: Teresa Podolak – nauczycielka historii i Wiedzy o Społeczeństwie.



Christmas Time!

Na  oddziale  pediatrii  podczas  łączonych  zajęć  polsko-angielskich  wraz  z  dziećmi

omówiliśmy  tradycje  Świąt  Bożego  Narodzenia  obchodzone  w  Polsce  jak  i  w  Anglii.

Zwróciliśmy uwagę na podobieństwa oraz różnice. Ponadto dzieci wykonały przepiękne prace

plastyczne poznając przy tym angielskie słownictwo związane z zimą oraz świętami. Każda

praca została zaprezentowana w świetlicy oddziału pediatrii.

Opracowała: mgr Barbara Karpińska oraz mgr Joanna Berlik





Źródło ilustracji: Internet
Opracowała: mgr Joanna Berlik- nauczyciel j. angielskiego 



Wizyta Świętego Mikołaja na oddziale Neuropsychiatrii

Jak co roku i tym razem do szpitala przy ulicy

Wodociągowej zawitał św. Mikołaj. Jest to dobry znak,

świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na

prezenty. Przybycie dostojnego gościa zachęciło pacjentów

do wykonania pięknej dekoracji – pod kierunkiem

nauczycieli wychowawców Magdaleny Szul i Ilony

Kotulla. Dzieci śpiewały piosenki i kolędy. Oczekiwanie na przybycie niecodziennych gości

św. Mikołaja, Pani Mikołajowej oraz Pani Elf zostały nagrodzone, bowiem wszyscy dostali

prezenty. Uczniowie również przygotowali upominek dla „Świętego” z pomocą wychowawcy

Sabiny Mientus. Był bardzo zaskoczony i wzruszony tym miłym gestem.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym

wyjątkowym dniu. Szczególne podziękowania dla Fundacji

Dr. Clown, Pana Joachima Matejka, personelu medycznego

oraz nauczycieli wychowawców. Mamy nadzieję, że za rok

św. Mikołaj znów odwiedzi pacjentów Neuropsychiatrii w

Opolu.

Opracowała: Ilona Kotulla, nauczyciel wychowawca 



Mikołajki

 – zeświecczona nazwa dnia świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia.

W tym dniu święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj są to drobne upominki,

słodycze lub zabawki.

Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich, zapewnia o anglosaskim 

rodowodzie mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy wszystkie dzieci jeszcze śpią, 

Święty Mikołaj zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia 

upominek dla domowników. Jeżeli nie zobaczy butów lub będą one brudne zamiast prezentu 

zostawia tylko zgniły ziemniak. 

Nasi uczniowie w Kup sprawowali się dobrze, bo Mikołaj odnalazł ich  bez problemu.

 Od Adwentu do radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia

Święta  Bożego  Narodzenia,  to  jedno  z  najważniejszych  wydarzeń  w  roku.

To także niepowtarzalne i piękne zwyczaje. Uniwersalne, które odnajdziemy niemal w każdej

kulturze  i  charakterystyczne  niemal  dla  każdej  kultury  i  państwa.

Święta  Bożego  Narodzenia  są  dla  nas  wszystkich  a  zwłaszcza  dla  dzieci,  szczególnym

przeżyciem. 

Nasi mali podopieczni codziennie  wykonywali jakiś drobiazg związany ze zbliżającymi się

świętami.

Pod czujnym okiem nauczycieli wykonywali różne ozdoby choinkowe, kartki...



W ramach zajęć przedszkolnych i zajęć wychowawczych wykonali bombki,stroiki ,skrzaty i

lampiony.



Uczniowie wspólnie z p. Teresą Podolak wykonały piękne kartki świąteczne.

Opracowała: Brygida Grochla- nauczyciel przedszkola



     Mikołaje, Mikołaje…

Wszyscy  wiemy,  że  Mikołaj  obdarowuje  dzieci  prezentami  i  zazwyczaj  dzieje  się  to

6  grudnia.  Ale  dzieci  lubią   otrzymywać  prezenty  częściej.  I  tak  też  było  .

6  grudnia był prawdziwy najazd Mikołajów i ich pomocników oraz  całe mnóstwo prezentów

na oddziale  pediatrii.   Oprócz naszych pacjentów przyszły też dzieci  -pacjenci z oddziału

chirurgii  dziecięcej  razem  z  naszymi  nauczycielami.

A  Mikołaj  nie  był  tylko  jeden!  Pojawił  się  Mikołaj  z  Komendy  Wojewódzkiej  Policji

w Opolu. Przybył też Mikołaj  z Uniwersytetu Opolskiego, z koła naukowego rachunkowości,

ze studentami. Dotarł też Mikołaj z Wyższej Szkoły Bankowej , z grupą studentów. Pojawiła

się również pani poseł Violetta Porowska.  Wspólne kolędowanie wprowadziło wszystkich

zebranych  w świąteczny  nastrój.  A  potem już  przyszedł  czas  na  wyczekiwane  prezenty

i wspólne zdjęcia !       

             



       

     

                                        

   Po południu , również 6 grudnia nastąpiło jeszcze jedno , miłe wydarzenie- wizyta Mikołaja

w towarzystwie wolontariuszy z Fundacji dr Clown.  Mikołaj wędrował po salach, odwiedzał

pacjentów  z  ich  rodzicami,  rozmawiał  z  nimi,   zabawiał  i  rozdawał  prezenty.

To była duża dawka śmiechu, pokazów sztuczek i dobrej zabawy  

      



                 

                

Zanim to nastąpiło  bardzo pracowicie  przygotowywaliśmy się do tego dnia.  Na zajęciach

przedszkolnych  ,  dydaktycznych  i  wychowawczych  angażowaliśmy  zarówno  dzieci

jak  i  dorosłych,  żeby  zdążyć  na  czas  z  dekoracjami,  ozdobami  i  gazetkami   zimowo-

świątecznymi  oraz  z   kartkami  świątecznymi  i  prezentami  dla  naszych  gości.

I dzięki pomocy wszystkich - udało się! Zdążyliśmy!  Oto efekty.         

     

                  



            

8  grudnia  ,  w  niedzielne  popołudnie  -kolejna  niespodzianka!.  Po  linie,  z  dachu  zjechali

do  dzieci  superbohaterowie  -  Superman,  Iron  Man,  Batman  oraz  oczywiście  Mikołaj..

Dzieci  były  zachwycone.!  Zdjęcia,  prezenty  i  niezapomniane  wrażenia  zostaną  na  długo

w ich pamięci!!! 

              
                                                                                                                                     Zdjęcia z Facebook, USK

17 grudnia zupełnie nieoczekiwanie gościł u nas Mikołaj z Solaris - Center , który przekazał

książeczki,  gry,  puzzle do świetlicy oddziału  pediatrii.  Z prezentów tych  będą korzystać

dzieci  -  pacjenci…Przy  rozpakowywaniu  prezentów   był  obecny   Mikołaj,

który widział radość i zainteresowanie dzieci nowymi nabytkami.



                                                 

Miesiąc  grudzień  kojarzy  się  wszystkim  dzieciom  z  niespodziankami  i  prezentami.

I  oby  tak  zawsze  było,  niezależnie  od  tego,  czy  dzieci  są  w  domu  ,  czy  w  szpitalu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o radość i uśmiech na twarzach naszych pacjentów.

                                                          Tekst - Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                            Zdjęcia- Katarzyna Bednarz, Karina Starosta, Barbara Karpińska



NIESPODZIANKI ŚWIĄTECZNE NA ODDZIALE

NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

     Jak co roku, również i w tym 2019r., święty Mikołaj nie zapomniał o swoich dzieciach

obecnych na oddziałach dziecięcych. Rozpoczął swoją podróż z prezentami tak jak zawsze 6

grudnia w obecności Fundacji Dr. Claun. 

     Jednak nasz święty Mikołaj stwierdził, że w poniedziałek, 9 grudnia również odwiedzi

swoje dzieci na oddziale Neuropsychiatrii dziecięcej. W tym dniu towarzyszyły mu panie z

Rady Dzielnicy Chabrów, które swoim „ciepłym” podejściem rozbawiały najmłodsze dzieci,

zachęcając  je  do  podejścia  do  świętego  Mikołaja  z  radosnymi  minkami.  W  tym  czasie

towarzyszyła  nam  radosna  atmosfera  wraz  z  głośnym  śpiewaniem  kolęd.  Nie  zabrakło

również wierszy, oraz występów tanecznych skierowanych do świętego Mikołaja. Pod koniec

spotkania nasi goście otrzymali drobny upominek z życzeniami z rąk naszych pacjentów.



     Kolejną  atrakcją,  bo  już  19  grudnia  była  obecność  wszystkich  uczniów pod opieką

nauczycieli w wigilii szpitalnej, gdzie na początku sam dyrektor szpitala powitał wszystkich

obecnych na sali  rehabilitacyjnej,  gdzie odbywała się uroczystość.  Następnie nas wspólny

czas umilił nam spektakl przedstawiony przez dorosłych pacjentów oddziału psychiatrii dla

dorosłych  gdzie  wraz  z  nimi  pod koniec  jasełek  zaśpiewaliśmy kilka  najpopularniejszych

kolęd.  Koniec  wigilii  szpitalnej  podsumował  biskup  życząc  każdemu  z  nas  zdrowych

i  radosnych  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Miejsce  miało  również  wspólne  dzielenie  się

opłatkiem  z  innymi  obecnymi  pacjentami  szpitala.  Był  również  słodki  poczęstunek.  Pod

koniec uroczystości nasi  pacjenci podeszli  z życzeniami  oraz prezentem do biskupa chcąc

podziękować za obecność w szpitalu, oraz modlitwę za wszystkich chorych. 



     W tym samym dniu, po krótkiej przerwie na drugie śniadanie na wszystkich naszych

uczniów czekała kolejna niespodzianka, a mianowicie  teatrzyk z Krakowa z przedstawieniem

pt. „Legenda o św. Mikołaju”. Przedstawienie zostało zaprezentowane przez grupę "Prekursor

Artystyczny Bamm Bamm" z Krakowa. Spektakl składający się z paru łączących się ze sobą

epizodów. Aktorzy wcielają się w postacie rozdające dzieciom prezenty w czasie Bożego Na-

rodzenia, wykorzystując efektowne i wzorowane na historycznych strojach kostiumy. Nie za-

brakło również wdzięczności od strony naszych uczniów. Pod opieką nauczycieli nasi pacjen-

ci wręczyli aktorom upominek z kolorową kartką świąteczną, chcąc w ten sposób podzięko-

wać za obecność  na oddziale. 

     W czasie swojego pobytu w szpitali uczniowie uczestniczyli również w licznych warszta-

tach artystycznych, lekcjach, zajęciach o tematyce świątecznej, gdzie mieli możliwość wspól-

nej zabawy, śpiewania kolęd oraz wykonywania licznych drobnych upominków dla najbliż-

szych. Z tytułu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkie te czynności miały na

celu wprowadzenia dzieci w świąteczny klimat, gdzie każdy uczeń był szczęśliwy i bezpiecz-

ny. 

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej



GRUDNIOWE  BAJANIE  ORTOGRAFICZNE

*************************************************
Co można mówić o śniegu? O śniegu można powiedzieć dużo:
    Że pada, prószy, powoli się kruszy, a także kotłuje się i 
kłębi.
Wiruje******************** i  ziębi.
    Śnieg jest ciepły jak pierzyna, a zwłaszcza, kiedy padać 
zaczyna.
   Skrzy się i mieni w słońca promieni.
Spowija świat w baśniowe bajanie……, no i niech tak   
pozostanie *****************

1. Wyjaśnij, co znaczy mówić o śniegu ciepło?
……........................................................................

2. Co robi śnieg? *****************************

Śnieg……….......................................................................

…………............................................................................

3. Napisz, czy lubisz zimową porę roku-grudzień?******
   ……….................................................................................….
   ……..........................................................................................

4. Od podanych przysłówków utwórz przymiotniki:
  mroźno......................…….....…
  śnieżnie.....................................
 pięknie……................................

      Materiał opracowała Barbara Karpińska wraz z uczniami-pacjentami.
***************************************************************************



CIEKAWOSTKI  ORTOGRAFICZNE  W OSZRONIONEJ
                   OD  ŚNIEGU  SZACIE

   
                              ,, Zima  w  lesie ”*************************

    Po skrzypiącym białym śniegu szybko weszliśmy do lasu. W lesie 
było cicho i spokojnie, a oszroniałe drzewa wyglądały pięknie.
Chcieliśmy zobaczyć zajączka, który chował się między krzaczkami.
Hania nawet wołała: ,, Nie bój się zajączku, nie zrobimy ci krzywdy.
Wyjrzyj zza krzaka i zabaw się z nami w chowanego.”

  Wypisz z tekstu trzy rzeczowniki, trzy czasowniki, trzy 
przymiotniki:***********************************

rzeczowniki..............................................................................

czasowniki…............................................................................

przymiotniki…..........................................................................

Uzupełnij zdania odpowiednimi przysłówkami.

Zjeżdża z górki na sankach ( jak?)….................................... 

Zakłada narty (jak?) ……...................................

Rzuca śnieżnymi kulkami ( jak?)….....................................

Jeździ na łyżwach ( jak?)……........................................…..

                         Zadania przygotowała Barbara Karpińska wraz z uczniami.



                       BAŚNIOWY   STYCZEŃ                 

                                         

    
1. Zapewne wszyscy znamy baśnie J. CH. Andersena . Charakterystyczne w baśniach  

autora jest to, że można doszukać się śladów osobistych przeżyć autora.
Szczególną sympatią obdarza  postacie  pokrzywdzone przez los, biedne, 
nieszczęśliwe. Baśnie Andersena oddziałują na nas swym pięknem .
Mówią o walce dobra ze złem, są darem dla wszystkich dzieci, które bajkopisarz
pragnie zabawić i pocieszyć.

          

2. Uzupełnij tytuły baśni J. CH. Andersena.

„ Dziewczynka z .....................................” ,  „ Dzikie ............................................”
„ ...................... kaczątko ‘,   „ Księżniczka na ......................................................”

3. Spróbuj określić, które z tych baśni są smutne , a które wesołe. Czego się z nich
        można nauczyć? Połącz części zdań i odczytaj.        

       Dobro zwycięża                                           jeśli wytrwale dąży do celu.
       Każdy może być szczęśliwy,                       zło.
       Odwaga, pracowitość i dobre serce,            biednym i nieszczęśliwym.
       Należy nieść pomoc                                     to prawdziwe skarby człowieka.

4. Odczytaj hasło z rozsypanki sylabowej.

PIĘK  SE  AN  BAŚ  NE  NA  DER  NIE SĄ 
            

5. Uzupełnij podanymi wyrazami notatkę o J. CH. Andersenie:
pocieszyć, zabawić, dzieci, zło, dobro,  baśnie, baśniopisarzem.

J. Ch. Andersen jest znany na całym świecie duńskim ................... Jego ...............
napisane są pięknym językiem . Ukazują .............., które zawsze zwycięża. Uczą 
wytrwałości i pracowitości. Są darem pisarza dla ..................., które  pragnie .......
............. i  .............................................

     

           Zachęcam do przeczytania baśni w czasie ferii zimowych ***********

                                                         materiał przygotowała  Barbara  Karpińska

                               



Zdrowym być !!!

Świąteczny upominek :)

 

     Zbliżają  się święta  Bożego Narodzenia.  Każdy z nas,  czy dorosła osoba,  czy młody

człowiek w ciele  dziecka,  chce  przygotować się  w tym wyjątkowym czasie  jak najlepiej.

Dążymy do tego, aby dom został przez członków rodziny pięknie udekorowany, wzbogacony

o  najpiękniejszą  choinkę  z  ozdobami.  Nie  brakuje  świecących  dekoracji  w  oknach,

świątecznych  zapachów potraw oraz szeleszczących papierów sygnalizujących pakowanie

wyjątkowych prezentów dla najbliższych. 

     W tej pogoni niejednokrotnie czujemy jednak, że pomimo tak włożonego przez nas trudu

odczuwamy pewien niedosyt.  Niejednokrotnie  szukamy odpowiedzi,  wyjaśnienia,  lecz  tak

łatwo jej nie potrafimy uzyskać...

     W trakcie jednej z lekcji omawiając z dziećmi temat dotyczący przygotowań do Świąt

Bożego  Narodzenia  poruszyliśmy  właśnie  ten  problem...  „jak  uzupełnić odczuwany

niedosyt?” wspólnymi siłami odnaleźliśmy odpowiedz! „Musimy zrobić coś dla kogoś!”-i tak

już od 4 lat uczniowie naszej placówki wraz z dziećmi fundacji „Serce dla serca”  uczestniczą

w autorskim projekcie „Drobny upominek dla osoby samotnej i bezdomnej”. 



     Z  początkiem  grudnia  uczniowie  chętnie  wykonują  piękne  ozdoby  świąteczne

z  kolorowych  papierów,  które  w  kolejnym  etapie  ozdabiają  choinki  w  Centrum

Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, gdzie organizowana jest Opolska Wigilia dla osób

samotnych i bezdomnych.  Nasze kolorowe prace są początkowo dekoracją dla wszystkich

obecnych  gości  zaproszonych  na  uroczystą  wigilię.  Dekoracje  po  wieczerzy  wigilijnej

zmieniają  swoją funkcję z  dekoracji  na upominek dla  każdej  osoby obecnej  w tym dniu.

Są one drobną pamiątką uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu od uczniów Zespołu

Placówki Specjalnej przy zoz w Opolu. 



     Dzięki tej akcji, u której każdego roku uczniowie wykonują coraz więcej dekoracji, my

nauczyciele, oraz uczniowie placówki nie odczuwamy „niedosytu” lecz spełnienia, radości,

„ciepła w sercu”, gdyż nie myślimy tylko o sobie ale o innych. 

     Taki gest, taka czynność to najpiękniejsza lekcja odzwierciedlająca wrażliwość, empatię,

zrozumienie oraz wsparcie dla drugiego człowieka. 

Dziękuję za kolejny rok owocnej współpracy wszystkim uczniom, kolegom oraz koleżankom

z ZPS przy zoz w Opolu.

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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