
                                      Marzec- Kwiecień 2020
Zespół Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu                                                

         numer 58/59            

                    

W numerze m.in.
W oczekiwaniu na wiosnę

Malowanie solą...historia Kopalni soli w Wieliczce

Jajka styropianowe na kilka sposobów

Maseczka

     



Spis treści 

1. W oczekiwaniu na wiosnę Str.  3

2. Malowanie solą...historia Kopalni soli w Wieliczce Str.  5

3. Światowy Dzień Poezji Str.  7

4. Dzień liczby π Str. 10

5. Marzec świętem matematyki Str. 12

6. Nadeszła wiosna Str. 13

7. Innowacja pedagogiczna „Twórcze leczenie przez sztukę” Str. 15

8. Iluzje optyczne

9. Jajka styropianowe na kilka sposobów

Str. 17

Str. 20

10. Easter- jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? 

11. Ortografia w wiosennych kolorach

12. Wiosenne kwiaty

13. Zdrowym być !!! Zostań w domu !!!

14. Kącik przedszkolaka

15. Maseczka

Str. 21

Str. 25

Str. 27
         
Str. 28

Str. 30

Str. 37
                   

Nasz adres: zpszoz.opole.pl
Zespół redakcyjny „Puls szkoły”
Al. Witosa 32, 45-401 Opole
Redaktor Naczelna: mgr Sabina Zdera
W miesiącu marcu i kwietniu współpracują z nami: Katarzyna Bednarz, Barbara Karpińska, Violetta 
Nowak, Joanna Berlik, Agnieszka Chruściel, Ilona Kotulla, Sabina Mientus, Alicja Całus, Bogusław Makara, 
Sabina Zdera, Karina Starosta.

     



W oczekiwaniu na  wiosnę

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się zawsze tego samego dnia - 1 marca.

Wtedy możemy mówić też o wiośnie meteorologicznej. Wiosna astronomiczna z kolei

rozpoczyna się   w momencie równonocy wiosennej, a kończy się w momencie przesilenia

letniego.  W przybliżeniu na półkuli północnej okres ten wypada między 21 marca a 22

czerwca.  Warto wiedzieć 😊

Nasi pacjenci z oddziału pediatrii  z niecierpliwością oczekiwali  na przyjście prawdziwej

wiosny, która pobudza do życia i rozkwitu całą przyrodę i ludzi też  😊

Zarówno przedszkolaki,  jak i dzieci z klas 1-3  na wspólnych zajęciach plastycznych

tworzyły piękne, wiosenne i kolorowe prace, wykorzystując do tego  piankolinę.

Piankolina ( pianko-masa)  to lekka masa plastyczna, która wygląda jak kolorowy,

ale klejący się  styropian.  Kulki mogą być różnej wielkości. Są masy niewysychające

oraz kreatywne, wysychające, które są utwardzane powietrzem.

A  oto efekty tej kreatywnej zabawy  : 0

                     

                                          
                                                             Opracowały: Katarzyn Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                                                                Barbara Karpińska, nauczyciel plastyki

     



Malowanie solą…historia Kopalni soli w Wieliczce.

Wiosenne inspiracje.

Malowanie solą można wykorzystać do tworzenia wiosennych obrazów i dekoracji, wymaga

precyzji i skupienia przekonali się o tym Wychowankowie Oddziału Neuropsychiatrii - grupa

starsza. To bardzo ciekawa i atrakcyjna technika plastyczna, która dostarcza wielu bodźców

dotykowych oddziałując niezwykle na wyobraźnię dzieci. Można wykorzystać gotowy

szablon motylka lub samodzielnie narysować ilustrację. Poszczególne części skrzydeł motyla

smarujemy klejem typu Magic i posypujemy wybranym kolorem soli, dla bardziej

cierpliwych polecam taśmę dwustronną. Do zafarbowania soli wystarczy kolorowa kreda. 

Wirtualnie zwiedziliśmy kopalnie soli w Wieliczce: poznaliśmy trasy zwiedzania, dzieła

sztuki, które kryją się w kopalni, atrakcje multimedialne, strefę dla kuracjuszy oraz wiele

innych ciekawych informacji, które rozbudziły ciekawość Wychowanków. Legendę o Świętej

Kindze stała się naszą inspiracją do stworzenia ciekawych kreatywnych prac z użyciem soli. 

     



Pozostając w klimacie nadchodzącej wiosny Uczniowie stworzyli ciekawe prace plastyczne:

„Wiosenne Kwiaty” z użyciem kolorowych kartek z elementami origami. Wszystkie prace

można podziwiać w sali dydaktycznej w Szpitalu Świętej Jadwigi w Opolu.

 

Opracowała: Ilona Kotulla, nauczyciel wychowawca

     



    21 mara  Dzień Wagarowicza? Nie  tylko to również Światowy Dzień Poezji ustanowiony 
przez UNESCO w 1999r. Ideą tego dnia jest promocja czytelnictwa, pisania i publikowania 
poezji 

Recytacja to ważna sprawa... czyli jak przygotować ucznia do konkursu
recytatorskiego :)

• WŁAŚCIWY DOBÓR REPERTUARU 

     Tekst powinien być dostosowany do możliwości, zainteresowań i wrażliwości recytatora 
oraz dojrzałości recytatora. Pozwólmy dzieciom starszym na pewną swobodę, nie narzucajmy 
mu gotowych tekstów, co najwyżej zasugerujmy niewielkie zmiany. Będziemy mieć wtedy 
pewność, że tekst przez niego wybrany jest mu bliski i zrozumiały. Jeśli chodzi o młodsze 
dzieci sami powinniśmy dobrać repertuar uwzględniając przede wszystkim temperament i 
zainteresowania. Nie wybierajmy tekstów zbyt trudnych, poważnych, tematycznie obcych 
dziecku. 
Właściwie dobrany wiersz lub fragment prozy znacząco przybliża sukces! 

• ZROZUMIENIE I ANALIZA TEKSTU 

     Nauczmy dziecko patrzeć na wybrany tekst z pozycji „Co ja chcę przez ten utwór 
powiedzieć”. Popracujmy nad tym, aby dziecko „czuło” tekst – rozumiało i przeżywało. 

• ZNAKI INTERPUNKCYJNE- ICH ZNACZENIE 

     Kropka informuje nas o konieczności zastosowania dłuższej pauzy, ale też o potrzebie 
obniżenia głosu. Zawiesić głos na dłuższą lub krótszą chwilę „każą” nam przecinek i średnik. 
Jeśli recytator „czuje” tekst, przyjdzie mu to z łatwością. 

• CO Z TYM GESTEM? 

     



      Unikajmy go, jest zbędny. Swoje małe dzieło sztuki recytatorzy tworzą „malując 
słowami”. Wówczas, gdy recytator chce coś „zaznaczyć słowem”, drobny gest czy mimika 
twarzy są dopuszczalne. 

• KAMIENNY WYRAZ TWARZY I POSTAWA „NA BACZNOŚĆ” 

Tego należy unikać! 
• SŁUCHAJMY NAGRAŃ WZOROWEJ RECYTACJI WIERSZY W WYKONANIU 

ZNANYCH AKTORÓW 

• DYKCJA 

      Powinniśmy poświęcić na to sporo czasu, ponieważ czytelne, nośne słowo jest 
najważniejsze. 
Piękne, wyraziste mówienie zależy od: 

• dobrego oddychania 
• unikania przesadnej wymowy samogłoski „ę” 
• właściwego otwierania ust podczas wymowy poszczególnych głosek 
• starannej wymowy trudnych zbitek spółgłoskowych w wyrazach 
• poprawnego akcentowania sylab w wyrazach i właściwej intonacji różnych typów 

zdań 
• właściwego tempa mowy 

Pokażmy dzieciom, że recytacja to dobra zabawa. Oto ćwiczenia, które w tym pomogą. 

a)zabawy z głoskami 
• wymawianie głosek „a,o,e,u,i,y” staccato, potem legato 
• wymawianie w/w głosek coraz głośniej, a potem coraz ciszej 
• wymawianie w/w głosek z różnymi spółgłoskami , np. ma, mo, me, mu, mi, my 
• cha, cha, cha, cha, cha 
• op,op,op,op,op 
• fe,fe,fe,fe,fe 
• rak,rak,rak,rak,rak 
• naśladowanie głosów ptaków i zwierząt 
• naśladowanie odgłosów maszyn, pojazdów i urządzeń 

b) powtarzanie lingwołamek językowych 
• Moja miła mamo. Mam małą maskotkę. 
• Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 
• Sasza suszy szare spodnie. 
• Nie każda prosta krzywej sprosta. 
• Podawała baba babie przez piec malowane grabie. 
• Ranek świta i króla już świt wita. 
• Siedzi kura na koszyku liczy jaja do szyku: jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo,. 
• Ene due like falce torba borba ósme smake deus deus korba deus baks. 
• Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice. 
• Ziarno do ziarnka a zbierze się miarka. 
• Cząk czaka raka taka czik tak czaka taka cząk czaka raka taka czik tak czak. 
• Dzwonił deszcz o deseczki i deszczułki. 
• Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do Szczecina. 
• Chrząszcz brzmi w trzcinie, świerszcz strzyka za ścianą. 
• Grzebień zęby szczerzy, a szczotka się jeży. Czesz się Jerzy jak należy. 

c) ćwiczenia oddechowe 
• nadmuchiwanie balonów 
• puszczanie baniek mydlanych 
• dmuchanie piłki, żeby się toczyła 
• dmuchanie piórka, aby utrzymało się w powietrzu 

     



Podczas mówienia nieodzowne jest stosowanie oddechu przeponowego, w którym klatka 
piersiowa, rozszerzając się na boki, maksymalnie zwiększa pojemność płuc 

d) ćwiczenia narządów artykulacyjnych 
• nadymanie policzków 
• zataczanie językiem kółka po dziąsłach przy zamkniętych ustach 
• sztuczny uśmiech chi,chi,chi,chi 
• naśladowanie odgłosu podkówek „kląskanie” 

Plakat wykonany przez uczniów   

Opracowała: Violetta Nowak- nauczyciel języka polskiego

Zdjęcie „Światowy Dzień Poezji”: Źródło Internet

     



DZIEŃ LICZBY π

Liczba π (czytaj:liczba pi), ludolfina–stała 
matematyczna, która pojawia się w wielu 
działach matematyki i fizyki. Liczba π jest 
definiowana jako stosunek obwodu koła do 
długości jego średnicy. 
Na zdjęciach obok uczniowie oddziału 
neuropsychiatrii mierzą obwody i średnice 
różnych okrągłych przedmiotów, następnie 
wyznaczali liczbę π.
Pojawia się także w geometrii euklidesowej we
wzorze na pole koła i objętość kuli, a 
współczesna analiza matematyczna dostarcza 
wielu wzorów, w których występuje π, oraz 
wielu metod obliczania jej przybliżeń z 
dowolną dokładnością.

Symbol π wprowadził walijski matematyk 
William Jones w 1706 (π jest pierwszą literą 
greckiego słowa περίμετρος–perimetron, czyli 
obwód), a rozpowszechnił go później Leonhard
Euler. 
Liczb  π jest znana także jako stała 
Archimedesa lub ludolfina– tak została 
nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena (obaj 
obliczyli przybliżone wartości liczby π).

Gdzie występuje π?
Znajdujemy ją, co oczywiste, we wzorach na 
obwód koła, pole koła , a także pola i objętości 
tzw. brył obrotowych, czyli kuli, walca i 
stożka.
Ale π króluje nie tylko w geometrii - występuje
także w analizie matematycznej, teorii liczb i 
rachunku prawdopodobieństwa. Pojawia się we
wzorach demograficznych, równaniach teorii 
grawitacji Einsteina, ba, nawet w słynnej 
zasadzie nieoznaczoności kwantowej 
Heisenberga.

     



Uczniowie zapoznali się także z wierszem Wisławy Szymborskiej "Liczba 
Pi"

Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Opracowała Agnieszka Chruściel

     



MARZEC ŚWIĘTEM MATEMATYKI

Z okazji Święta Matematyki obchodzonego w 
marcu na oddziale neuropsychiatrii zapoznawaliśmy
się z zastosowaniem matematyki w kryptologii.  
Poznawaliśmy różne metody zapisu tekstu jawnego 
w taki sposób, by stał się on nieczytelny dla osób 
trzecich czyli szyfrowaliśmy wiadomości, a 
następnie je  deszyfrowaliśmy. Do zaszyfrowania i 
odszyfrowania informacji potrzebny jest algorytm, 
czyli sposób działania lub klucz, od którego zależy 
wynik obu procesów.  
Pierwsze zapiski na temat metod szyfrowania 
znaleziono już w ok. 1500r.p.n.e. w Mezopotamii, 
na tabliczkach z pismem klinowym. Jednak dopiero 
Grecy i Rzymianie zrobili z nich pełny użytek, 
ponieważ w ich kulturach tajna komunikacja 
stanowiła kluczowy element sukcesu militarnego. 
Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź 
zarówno matematyki, jak i informatyki; jest także 
związana z teorią informacji, statystyką, 
kombinatoryką, teorią liczb, inżynierią oraz 
bezpieczeństwem komputerowym.

Juliusz Cezar szyfrował swoją korespondencję z 
przyjaciółmi w taki sposób, że zamiast danej 
litery, wpisywał literę występującą w alfabecie o 
trzy miejsca dalej, dlatego metoda ta nazwana 
została szyfrem przesuwającym, kodem Cezara 
lub przesunięciem Cezariańskim.  
Obok prezentujemy zakodowaną wiadomość na 
polu składającym się z 64 kwadratów, którą 
może rozszyfrować osoba posiadająca 
„nakładkę” z odpowiednio wyciętymi polami.
Zarówno szyfry przestawieniowe z ukrytymi 
pojęciami matematycznymi jak i pisanie do 
koleżanki tajnej wiadomości, którą ona 
deszyfrowała za pomocą „nakładki” bardzo 
zaangażowała i zaciekawiła uczniów.

Opracowała: Agnieszka Chruściel, nauczyciel- matematyki

     



Nadeszła wiosna

Długo wyczekiwana wiosna zawitała już na pediatrię. Zauważyć to można patrząc na

dekoracje,  jakie  pojawiły się w świetlicy  i  na korytarzu oddziału.  Ozdabiają  drzwi,  okna,

gazetkę  ścienną.  Wykonały  je  dzieci  pod  moim  okiem  i  pani  Kasi  Bednarz.  Pomysły

zaczerpnięte zostały z „Małego Artysty”, internetu, a także innych źródeł. 

Osobiście  zachęcam  do  samodzielnego  przygotowywania  różnych  dekoracji,

zwłaszcza teraz, gdy zbliżają się Święta Wielkanocne. 

A oto propozycja wykonania tulipana, znajdującego się na drzwiach, bardzo prostą i

szybką techniką, jaką jest orgiami płaskie. Pomysł pochodzi ze strony zszywka.pl.

                                        

     



    Wiosenna wykreślanka 

                  Znajdź wypisane nazwy kwiatów. 

Opracowała:
Karina Starosta

nauczyciel - wychowawca

     



Innowacja Pedagogiczna
„Twórcze leczenie przez sztukę”

W  Zespole  Placówek  Specjalnych

przy  zakładach  opieki  zdrowotnej  w  Opolu

rozpoczęłyśmy  realizację  autorskiej

innowacji  pedagogicznej  z  zakresu  działań

plastyczno-technicznych  „Twórcze  leczenie

przez sztukę”. 

  Innowacja  dydaktyczno-

wychowawcza  „Twórcze  leczenie  przez

sztukę”  została  stworzona,  aby  rozszerzyć

treści  podstawy  programowej  kształcenia

w  przedmiotach  szkolnych  takich  jak:

plastyka    i  technika.  Realizowanie

i poszerzenie   w większym stopniu  o treści z

zakresu  sztuk  artystycznych  pozwolą  nam

wspomóc  rozwój  uczniów-wychowanków-

pacjentów  przebywających  na  oddziałach

szpitalnych.  Szpital  kojarzy  się  przede

wszystkim  z  bólem,  cierpieniem,

negatywnymi  emocjami,  które  staramy  się

zniwelować  podczas  naszej  pracy

edukacyjnej  w  tego  rodzaju  placówce.

Współuczestnicząc w leczeniu pacjentów do

osiemnastego  roku  życia  zapewniamy

dzieciom  ofertę  zajęć  dydaktycznych  oraz

wychowawczych  uwzględniającą  wszystkie

ograniczenia  związane  z  chorobą.  Pomimo

różnorodnych  zasobów  staramy  się  ciągle

poszukiwać  i  jeszcze  bardziej  rozszerzać

zakres naszych działań.

Zdobienie przedmiotów

Artystyczne filcowanie na mokro

Kwiaty z foamiranu

     



Kwiaty i kompozycje z foamiranu

Podsumowując  swoją  kilkuletnią

obserwację  reakcji,  zachowań,

zaangażowania,  pochłonięcia  i  sposobu  na

odreagowanie  negatywnych  emocji,

zauważyłyśmy,  że  właśnie  działania

z  zakresu  takich  dziedzin  jak  plastyka  czy

technika  pozwalają  naszym  uczniom-

wychowankom-pacjentom  pokonywać

i  rozładowywać  negatywne strony  pobytu

w  szpitalu.  Innowacja  została  napisana

w oparciu o nasze doświadczenie zawodowe

zdobyte  na  różnych  oddziałach  dziecięcych

i  wiedzę  zdobytą  na  studiach

podyplomowych z zakresu plastyki, muzyki,

techniki  oraz  poprzez  liczne  warsztaty,

szkolenia  i  kursy z zakresu różnych technik

plastycznych, a ostatnio nawet kurs w formie

elearningowej  z zakresu plastykoterapii.

Innowację  zaczęłyśmy  wprowadzać

w  ramach  zajęć  popołudniowych  od   II

semestru  roku  szkolnego  2019/2020.  Udało

się  nam  już  przeprowadzić  kilka

zaplanowanych  zajęć  na  oddziale

neuropsychiatrii,  gdzie  pacjenci  z  oddziału

psychiatrycznego  często  odbywają

długoterminowe  pobyty  w  szpitalu. Z  tego

powodu na tym oddziale zauważyłyśmy dużą

potrzebę  realizacji  tego  typu  zajęć

artystycznych.  Kolejnym  oddziałem  na

którym  również  przeprowadziłyśmy

innowację jest chirurgia dziecięca, gdzie

zajęcia  artystyczne  są  dodatkową

formą  terapii  pomagającą  zniwelować

wszystkie  negatywne  emocje  i  przeżycia

związane      z pobytem dziecka w szpitalu.

Prowadzone  przez  nas  zajęcia  uwzględniają

kondycję  psychofizyczną  uczniów-

wychowanków-pacjentów  i  uczestniczą

w  niej  dzieci  po  wcześniejszej  konsultacji

z personelem medycznym.

W  trakcie  realizacji  innowacji

uczniowie-wychowankowie-pacjenci

wykonują  różne ćwiczenia  artystyczne

podczas,  których  poznają  nowe  techniki

plastyczne  i  materiały  z  którymi  wcześniej

nie  mieli  styczności  oraz  możliwości

działania   i  wykorzystania. Niektóre

z zastosowanych technik, które są już znane

są  rozszerzone  w  zakresie  manipulacji

danymi  narzędziami  plastycznymi

i  poszerzenia  wiedzy oraz  umiejętności

w zakresie danej aktywności.

W  trakcie  realizacji  innowacji

prowadzone są wystawy prac na szpitalnym

korytarzu.  Uczniowie-wychowankowie-

pacjenci  mogą  również  wykorzystać  swoje

prace jako podarunek dla bliskiej osoby. 

                                      Opracowały: 
                                       Sabina Zdera 

                                          Sabina Mientus

     



ILUZJE OPTYCZNE

Złudzenie optyczne to obraz, jaki powstaje w naszym mózgu na 

skutek interpretacji odbieranych przez organy wzroku zjawisk.

Ludzki umysł …
        
Fenomelnalna moc   

ludzkiego umysłu         

Nie młgoem urzyiweć, że 

mgoę zumierzoć to co wśłaine 

cztyam. Foennmnelaa moc 

lgudzikeo ułmsyu! Włudeg 

… oszukuje nas gdziekolwiek może!           bdaań ppodzrzeynorwach na  

                                                              Usrniweciytee Cmabrigde, nie      

ma zinnaczea w jekaij keolśjcnoi  lteriy unomcziesze są w swiłoe,  jyeinde 

iottnse  jset, aby piszwera i onisatta lteria błyy na wyśłaiwcm miscjeu. 

Rtszea mżoe być caicikłowie pnarzeszmiea, a i tak jset się w sintae 

pyrzatczeć tsket bez

 pmelrobu. Dzjiee się tak paoinweż ldzkui usmył nie cztya kdaeżj lriety po 

keoli lecz słwoa jkao cśłaoć. Nmietiswoae, co? No cóż, a ja zwasze 

małelyśem, że ogrifrtoaa jset wnżaa.  

     



                                                                         Koń czy żaba? 

     



  

                           
                                                              Stara czy młoda kobieta?

    

Przygotowała: Alicja Całus

     



Jajka styropianowe na kilka sposobów..

Jajka styropianowe to stosunkowo tani  i  łatwo dostępny materiał  twórczy.  Takie  jajka  są
bezpieczne   i  wygodne  do  pracy  z  dziećmi..  Dlatego  chętniej  z  nich  korzystamy  niż
z prawdziwych jajek.  Jeśli  jest to technika wymagająca malowania ,  a potem suszenia,  to
najwygodniej jest nadziać jajko na patyczek do szaszłyka.

                                                    z kuleczek bibuły 
ze sznureczków zwijanych z bibuły

                         Jajko-zajączek, 
elementy  z filcu
           Jajko ozdobione sznurkiem  

                              
ozdobione wstążką                                                                                          Jajko z cekinów

     



Easter- jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

       

  Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglosaskiej bogini wiosny- Eostre.

Jej  głównymi  symbolami  było  szczęście,  narodziny  i  płodność.  Dawniej  Święta  Wielkiej

Nocy  w  krajach  celtyckich,  kojarzone  były  z  pożegnaniem  zimnych  dni  i  przywitaniem

wiosennej aury. 

        Obecnie na Wyspach, Wielki Piątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są

dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, w Wielkiej Brytanii w Easter

Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który

przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

      W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody

w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli.

Turlanie  jajka  symbolizuje  odkrywanie  kamienia  do  groty,  w  której  spoczywało  ciało

ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, której jajko przetrwa zabawę.

     

Źródło: Internet
                                                                                              

     



Tradycyjne zabawy wielkanocne

Egg hunt – polowanie na jajka. Rankiem w

Niedzielę Wielkanocną dzieci szukają

czekoladowych jajek schowanych przez

rodziców w ogrodzie. Wygrywa dziecko,

któremu uda się znaleźć najwięcej łakoci.

Rolling eggs – toczenie jaj. Grę wygrywa osoba, której jajko sturla się z górki 

najszybciej bez stłuczenia skorupki albo które rozbije się jako ostatnie.

Pace egging – popularne niegdyś w całej 

Anglii tradycyjne wiejskie sztuki uliczne z 

motywem odrodzenia. Główny bohater 

(zwykle święty Jerzy) zostaje zabity przez 

łotra (Old Tosspot) i przywrócony do życia 

przez wiejskiego medyka. Słowo pace  

pochodzi od terminu „pascha”.

     



Angielskie wielkanocne desery

Simnel cake – ciasto owocowe pokryte 

masą marcepanową z dodatkiem 11 

marcepanowych kulek na wierzchu, które 

symbolizują apostołów (bez Judasza).

Hot Cross Buns – miękkie i aromatyczne

bułeczki z przyprawami korzennymi z

charakterystycznym białym krzyżem na

wierzchu.

Easter pudding – jasne ciasto polane 

delikatnym sosem przypominającym 

budyń waniliowy z bakaliami.

     



Wielkanocny słowniczek:

o Easter - Wielkanoc

o Maundy Thursday / Holy Thursday – Wielki Czwartek

o Good Friday – Wielki Piątek

o Holy Saturday – Wielka Sobota

o Easter Day – Niedziela Wielkanocna

o Bank Holiday – Poniedziałek Wielkanocny

o Holy Week – Wielki Tydzień

o Lent – Wielki Post

o Resurrection - zmartwychwstanie

o fast/fasting – post

o egg hunt – polowanie na jajka

o Easter egg – jajko wielkanocne 

o Easter bunny – zajączek wielkanocny 

o Cross – krzyż 

o Blessing – błogosławienie 

o Lamb – owieczka 

o Daffodil – żonkil 

o Basket – koszyk 

o Chick – kurczak 

Opracowała: Joanna Berlik-nauczyciel j. Angielskiego

Zdjęcia: źródło Internet

     



                    ORTOGRAFIA W WIOSENNYCH KOLORACH

     ,, Wiosna idzie”

    Przyleciały skowroneczki
    z radosną nowiną,
       zaśpiewały, zawołały
       ponad oziminą: Idzie wiosna!
   Śniegi w polu giną!
   Przyleciały bocianiska w bielutkich kapotach,
   klekotały, ogłaszały na wysokich płotach:
       - Idzie wiosna! Wiosna idzie!
  Po łąkowych błotach!
  Przyleciały jaskółeczki, kołem kołujące,
     figlowały, świergotały
     radośnie krzyczące:-Idzie wiosna!  Wiosna idzie!
             Prowadzi ją słońce!
                                                                        / autor E. Szelburg-Zarembina /

1. W wierszu „ Wiosna idzie” wyszukaj zdania, które mówią o tym, że ptaki 
cieszyły się z wiosny. Następnie tak przeczytaj wiersz, aby sposób czytania 
oddał radość ptaków.

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

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

      2.  Zmień w podanych zdaniach liczbę pojedynczą na mnogą.

           Duży bocian klekocze …................................................................................
           Wesoły ptak świergocze ….............................................................................
           Mały skowronek przyleciał …........................................................................

       3.  Opisz, jak wygląda bocian, a jak jaskółka. Posłuż się następującymi  
             wyrażeniami: 
            duży ptak, biały z biało-czarnymi skrzydłami        mały ptaszek, małe nóżki, 

 wysokie, czerwone nogi, wysmukła szyja,             czarna z białym brzuszkiem, 
            długi dziób                                                               krótka szyja, krótki dzióbek

     



4. Zagadki wiosenne. Odgadnij nazwy kwiatów i narysuj je.

             Co to za kwiat – co nad potoczkiem,              Na wilgotnych łakach,
             niebieskim oczkiem patrzy na świat?             niby żółte wieńce,
                                                                                     zakwitły na wiosnę
           …......................................................                wesołe …..............................   .

    
          5. Dopisz przymiotniki do podanych rzeczowników:
    
           pąk …..................................... ,           wiosna …............................................ ,
  
           liść …..................................... ,           łąka …................................................. ,

           krzewy …............................... ,           drzewa …............................................ ,

          6. Wskaż, w którym rzędzie znajdują się wyrazy z ,, ó ” wymiennym.

                              skóra                 ogród                    główka

                               słój                     łódź                      nóż

                               kózka                jaskółka                 kłótnia

                               góral                 król                       sójka                                             

             7. Wpisz odpowiednie litery:

do nazw kwiatów:    r....ża,       t...lipan,      krok....s,     ….iacynt,
        
                 do nazw ptaków:    jask...łka,   k....k.....łka,   wr...bel,     kr....k.

8. Ułóż zdania z wyrazami: pszczoła, grządki, porządki, słońce, ogród.
    
                      …..............................................................................................................

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

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

     



                                                                 / Materiał opracowała Barbara Karpińska /

Opracowała: Brygida Grochla, nauczyciel- wychowawca

Źródło: Internet

     



Zdrowym być !!!

Zostań w domu !!! 

 

    Z przyczyn dotarcia również do naszego państwa bardzo groźnego wirusa- koronawirusa

wprowadzono  zasady  bezpieczeństwa,  w  tym  ograniczenie  w  przemieszczaniu  się.

Obowiązek  pozostania  w  domu  nie  dotyczył  jednak  dojazdu  do  pracy  czy  załatwiania

niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.

Jednak najważniejsze  w tym momencie  dla  naszych uczniów jest  pozostanie  w własnych

domach. A oto kilka sposobów ograniczania ryzyka zakażenia:

                 Zmiany, które weszły

w życie codzienne doprowadziły również uczniów do nauki w domu przy komputerach za

pomocą wielu programów ułatwiających kontakt zarówno z nauczycielem danego przedmiotu

jak  i  ze  swoimi  rówieśnikami.  Jednak ze  względów wyższych  niejednokrotnie  występują

problemy z naszym sprzętem elektrycznym czy zwyczajnie z dostępem do internetu. Ciągłe

siedzenie przy ekranie komputera czy telewizji doprowadza nas również do coraz częstszych

     



bólów głowy czy pogorszenia się wzroku. Jest to ciężki czas dla nas wszystkich, gdyż nasze

codzienne plany, aktywność fizyczna, systematyczny kontakt z rodziną czy znajomymi został

w tym trudnym czasie ograniczony. Nie możemy się jednak poddawać, gdyż w momencie

złamania zasad narzuconych nam odgórnie, możemy narazić nie tylko siebie ale i najbliższe

nam osoby. Bądźmy dzielni i spróbujmy ten czas wykorzystać jak najlepiej możemy poprzez

rozmowy  z  naszymi  najbliższymi,  z  którymi  przebywamy  w  czterech  ścianach.  Zróbmy

wspólnie coś fajnego, jak np. dekoracje na nadchodzące święta , zabawa w gry planszowe.

Sięgnijmy po instrumenty czy nawet spróbujmy upiec coś smacznego nawet jeśli to będzie

nasza pierwsza próba w tego typu czynności. Zadzwońmy do naszych członków rodziny czy

znajomych i porozmawiajmy :) oni też są w domach, może samotni i przestraszni obecną

sytuacją..  Nie poddawajmy się, a teraz wykorzystajmy ten czas w domu w sposób ciekawy

z naszymi najbliższymi, powodzenia!!!

 

                         Nie zapominajmy o tym!!!

Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Źródło zdjęć:https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-

swiatowej-organizacji-zdrowia-who/  

     

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who/
https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who/


     



     



     



        

     



     



                               

     



Maseczka jednorazowa, do samodzielnego wykonania

Do samodzielnego wykonania maseczki jednorazowej, przygotuj:

1. Ręczniki papierowe
2. Dwie gumki recepturki
3. Zszywacz do papieru

Urwij z rolki ręczników papierowych listek ręcznika, następnie złóż go w harmonijkę

Ściśnij harmonijkę na płasko        

                                   
 złóż na płasko, gumki recepturki połóż przy końcach, zostawiając około 1 cm,    przełóż 
przez środek gumki 

Zszywaczem umocuj gumki                                        rozchyl harmonijkę i maseczka gotowa   

Pamiętaj, maseczka jest jednorazowa i swoje własności ma krótko
Przygotował: Bogusław Makara – nauczyciel techniki, EDB, informatyki i fizyki

     


