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Dzień  Chłopaka na oddziale neuropsychiatrii

          30 września z okazji Dnia Chłopaka w przedszkolu na oddziale neurologii było wesoło

i dużo się działo. Dobrze się bawiły zarówno przedszkolaki , jak i dzieci z klas młodszych.

Gry, zabawy i konkursy zorganizowałyśmy wspólnie z panią Sabiną  Zdera i z panią  Alicją

Całus. Dzieci chętnie angażowały się w nasze propozycje, ale też miały własne pomysły. Były

m.in.  zabawy z  balonikami,  „sałatka  owocowa”,  Kto  to  powiedział?,  Wędrujący kasztan,

Czarodziejski  sznurek;   konkursy-  rzuty  do  celu  ,  układanie  jesiennego  obrazka-puzzli,

bajkowe zagadki;  kalambury,  konkurs plastyczny.  Uczyliśmy się  także składać  z  papieru

elegancką muszkę/kokardę techniką origami, którą potem każdy z dumą nosił, już ozdobioną.

Na zakończenie  dzieci   zostały  obdarowane słodyczami.  Chłopcy dostali  medale  -Super

Chłopak oraz dyplomy, a dziewczynki-medale-Super dziewczynka,  bo też się bardzo starały

i dobrze się bawiły � �

     

    

     



              
                                                       

                                                       

                                                         Opracowała – Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
                                                                                                                  Zdjęcia- Sabina Zdera

     



Jesienne klimaty

„Opadają liście, czas snuje się, mgliście, świetliście, anieliście, liście, liście, liście…”

                                                                                                   Ewa Domarecka

          

Nadeszła  jesień,  wiatr  wieje mocniej,  deszcz częściej  pada,  trzeba ubrać cieplejsze

ubrania, ale pacjenci oddziału psychiatrii dziecięcej nie tracą dobrego humoru i energii. Sale

lekcyjne  

i korytarze szpitalne ogarnął jesienny klimat…

Jak tylko pogoda dopisuje pacjenci wraz z wychowawcami wychodzą do ogrodu szpitalnego,

aby zaczerpnąć świeżego powietrza oraz zadbać o formę. Podczas spacerów starają się także

dostrzec piękno tej pory roku. Jesień, bowiem wbrew pozorom wygląda pięknie, liście dębu,

buku, brzozy i innych drzew stają się kolorowe, potem spadając tworzą wielobarwny dywan

przykrywający ziemię. Ptaki zaś zaczynają przygotowywać się do zimy. 

Podczas  pobytu  w  przyszpitalnym  ogrodzie  pacjenci  chętnie  ćwiczą  na  otwartej  siłowni,

spacerują, grają w piłkę, czy zbierają dary jesieni tj.: liście, kasztany, czy jarzębinę, z których

później stworzą ciekawe prace a nawet kompozycje na asfalcie. 

Poniżej przedstawiam wypowiedzi naszych pacjentów dotyczących jesieni - „Jesień

kojarzy mi się z…”

 - kolorowymi liśćmi,

 - szarymi dniami,

     



 - zimnem na dworze, 

 - moimi urodzinami,

 - deszczem i pluchą,

 - odlotem ptaków do ciepłych krajów,

 - grzybami.

W bardzo deszczowe dni wybieramy zajęcia w sali lekcyjnej, gdzie pacjenci mogą

grać  

w różne planszówki, układać puzzle, słuchać ulubionej muzyki, czy rozwijać swoje talenty

artystyczne, aby czy aby ten czas pobytu w szpitalu upłynął szybko i w miarę przyjemnie.

Zatem jesień nie jest wcale taka zła…

 

Zobacz, ile jesieni!

Pełno jak w cebrze wina,

A to dopiero początek,

Dopiero się zaczyna…

Julian Tuwim, Rzecz czarnoleska
 

                                     

                                        Opracowała: Szul Magdalena – wychowawca na oddziale psychiatrii

     



Dzień Drzewa     

           Z okazji Dnia Drzewa, na oddziale neuropsychiatrii odbyły się  wspólne zajęcia dla

dzieci  przedszkolnych  i  dzieci  z  klas  1-3  szkoły  podstawowej.

Jakie  jest znaczenie drzew w przyrodzie i w życiu człowieka? Co konkretnie każdy z nas

może  zrobić, żeby chronić przyrodę? Na te i inne pytania wspólnie szukaliśmy odpowiedzi.

Były zagadki przyrodnicze - słowne, obrazkowe  i dźwiękowe ; oglądaliśmy liście i owoce

pochodzące  z  różnych  drzew,  a  dzieci  próbowały   dopasować  je  do  siebie..   Kasztany

posłużyły  do tworzenia liter i do zadań matematycznych.   Uczyliśmy się także  śpiewać

Leśną  piosenkę - Las, las. Dzieci odczytały też i  złożyły przyrzeczenie, że będą chronić

przyrodę.

Plastyczną propozycją było zrobienie oryginalnego  drzewa z papieru w wersji przestrzennej.

Okazuje  się, że nie jest to takie trudne, a za to bardzo efektowne. Nasi pacjenci naprawdę

postarali  się  i  „wyczarowali”   piękne  drzewa  z  szarego  papieru,  które  potem  ozdobili

papierowymi,  kolorowymi  liśćmi  według  własnego  pomysłu..  Drzewa  wszystkim  się

podobały.  Efektownym podsumowaniem zajęć była wystawka  prac dzieci. 

     



                                                                                                                                                       

                                                                    Opracowanie:
                                                        Katarzyna Bednarz – nauczyciel przedszkola
                                                     i  Sabina Zdera  –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



HISTORIA - a to ciekawe!
We wrześniu 2020 roku, już po raz piąty, nasza szkoła przystąpiła do akcji robienia kartek dla
uczestników Powstania  Warszawskiego.  Dzieci  na lekcjach  historii,  WOS oraz  na  innych
zajęciach, wykonywali piękne podziękowania dla Powstańców z 1944 roku. Nasza szkoła już
od 9 lat współpracuje z Fundacją Rosa oraz piąty rok z Fundacją BohaterOn.

„Drogi Powstańcu, serdecznie dziękujemy Ci za poświęcenie w obronie ojczyzny. Twój
trud nie poszedł na marne” – to treść jednego z podziękowań, jakie znalazły się na kartkach
dla  weteranów  Powstania  Warszawskiego.  Własnoręcznie  wykonywane  kartki
przygotowywali  pacjenci  z  oddziałów  szpitalnych  neurologii  oraz  psychiatrii  dzieci  i
młodzieży na zajęciach  u pań:  Teresy Podolak,  Alicji  Całus,  Agnieszki  Chruściel,  Sabiny
Zdery, Anny Szymków-Stadnickiej oraz Katarzyny Bednarz.

I edycja kampanii BohaterON w 2016 roku to niemal 100 tysięcy kartek i listów wysłanych
do Powstańców Warszawskich. Dzięki zaangażowaniu tysięcy nadawców pocztówek, udało
się połączyć pokolenia i sprawić nieoczekiwaną radość Adresatom korespondencji. 

Dzięki  takim nagłaśnianym  akcjom –  np.  w  mediach  -  wzrasta  zainteresowanie  kwestią
patriotyczną, a także uhonorowania bohaterów wydarzeń z Powstania Warszawskiego.

W tym  roku  wspólnie  z  dziećmi  i  młodzieżą  uda  się  nam  zrobić  100  kartek!  Bardzo
wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do akcji, dziękujemy!

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS. Autorka fotografii: Teresa Podolak

     



     



HISTORIA - a to ciekawe!
Opole – moja mała ojczyzna

 Początki grodu sięgają VIII w., o czym zaświadczają wykopaliska
przeprowadzone na wyspie Pasiece. 

 Osada typu miejskiego plemienia Opolan (Opolini  - ok. 945 r.)
istniała tu już w X w.  

 Nazwa Opole pochodzi od staropolskiego wyrazu "opole", które
oznacza wspólnotę terytorialną osad. 

 W  latach  1250-1300  miasto  otoczono  murami  z  pięcioma
bramami i dwunastoma wieżami obronnymi. 

 Od 1283 r. - Opole było stolicą księstwa opolskiego.
 Do 1532 r. było w posiadaniu opolskich Piastów. 
 W latach 1532-1742 znajdowało się w rękach Habsburgów (od

1526 r. - królów czeskich, od 1566 r. - władców Austrii). 
 A z kolei  w 1742 r. - wraz z większością Śląska - przyłączone

zostało do Prus.
 Dopiero w 1945 r. Opole znalazło się w państwie polskim.

Barwy  herbu  Opola
Orzeł i krzyż złoty znajdują się na błękitnym tle. Barwy herbowe Piastów
górnośląskich określa właśnie złoty orzeł na błękitnym polu tarczy, stąd
też wziął  swój początek współczesny herb Opola.  Początki  jego sięgają
średniowiecza, a więc w przypadku Opola, są to czasy XIV wieku!

Symbolika  herbu  nawiązuje  w  motywie  orła  jednogłowego  do
Piastów  opolskich,  właścicieli  miasta,  w  motywie  krzyża  wyraża  zaś
samorząd miasta, w którego murach istniała już w średniowieczu kolegiata
pod wezwaniem św. Krzyża.

Źródło ilustracji: domena publiczna.

     



Ciekawostki z życia panujących – statystyka

 najdłużej  żyjący:  88  lat  i  4  miesiące (Stanisław
Leszczyński) oraz ok. 83 lata (Władysław Jagiełło)

 najdłużej  panujący: 48  lat  i  4  miesiące (Władysław
Jagiełło)

 najkrócej żyjący: 16 lat i 10 miesięcy (Wacław III Czeski)

 najkrócej  panujący: niecały  rok (Bezprym,  Mieszko
Plątonogi)

 najmłodszy podczas koronacji: 9 lat i 7 miesięcy (Zygmunt
August) oraz 9 lat i 9 miesięcy (Władysław Warneńczyk)

 najstarszy  podczas  koronacji: 59  lat  i  4  miesiące
(Władysław Łokietek)

 najczęstsze  imię  władcy  zwierzchniego: 7  x  Władysław
(Herman,  Wygnaniec,  Laskonogi,  Łokietek,  Jagiełło,
Warneńczyk, Waza)

 najwięcej  małżeństw: 4 (Bolesław  Chrobry,  Kazimierz
Wielki, Władysław Jagiełło)

 najczęstsze imię  żony  władcy  zwierzchniego: 5  x  Elżbieta
(żona  Mieszka  Starego,  Ludwika  Andegaweńskiego,
Władysława  Jagiełły,  Kazimierza  Jagiellończyka,
Zygmunta Augusta)

 najwięcej  potomstwa  (legalnego): 14 (Jan  III  Sobieski
oraz August III Sas)

Oprac. Gabrysia oraz Teresa Podolak – nauczycielka historii, WOS i podstaw

przedsiębiorczości. Źródło ilustracji: domena publiczna.
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HISTORIA -  a to ciekawe!

HUMOR Z ZESZYTÓW

1. Adam  Mickiewicz  był  stworzycielem  Legionów  Polskich  we

Włoszech.

2. Aleksander Wielki był dlatego sławny, bo założył wielkie reformy.

3. August II był elektronem Saksonii.

4. Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie.

5. Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.

6. Bolesław Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów, a z pewnej części jednego z

nich zrobił dzielnicę senioralną.

7. Bolesław  Krzywousty  w  swoim  testamencie  dał  kawałek  ziemi  także  swojej  żonie

Salmonelli.

8. Cheops był to największy piramider.

9. Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.

10. Chrobry pomógł odzyskać tron swemu zięciowi Świetopchełkowi.

11. Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców.

12. Husaria to ciężka jazda z piórami na przełomie XVI i XVII w.

13. Husarz to osoba jeżdżąca na koniu z wielkimi skrzydłami. Wydawał takie dźwięki, że konie

uciekały.

14. Kolumb zobaczył u nagich Indian wisiorki ze szczerego złota.

15. Król Staś podejmował na obiadach czwartkowych różnych chudych literatów, bo inaczej

pomarliby z głodu.

16. Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę.

17. Lawa Wezuwiusza tak dalece zachowała wszystko w Pompei, ze znaleziono tam kobiety w

trakcie szydełkowania na drutach.

18. Lechici byli ruchliwi, gadatliwi, szybko ulegali niewiastom.

19. Leonardo da Vinci przed namalowaniem portretów kroił ludzi, aby zapoznać się z budowa

ich ciała.

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

21. Papieże zawsze mieszkali  w Rzymie.  Z ojca na syna  żyli  w celibacie.  Pierwszy papież

nazywał się Romulus.



ANEGDOTY HISTORYCZNE

Piwo wareckie było znane już w średniowieczu. Wielbicielem
tego piwa był m.in. nuncjusz papieski Gaetano. Po powrocie do
Rzymu zachorował poważnie na wrzód w gardle. Majacząc w
gorączce, wyszeptał: Biera di Warka (Piwo z Warki). Obecni przy
tym duchowni sądząc, że chodzi o jakąś mało znaną świętą
zaczęli się głośno modlić "Santa Biera di Warka ora pro nobis"
(czyli: "święte piwo z Warki módl się za nami"). Gaetano
wybuchnął śmiechem (pękł wówczas wrzód) i dzięki temu
wyzdrowiał...

Ferdynand Magellan nie opłynął ziemi! Niestety,
zginął w czasie wyprawy, a z jego 5 statków i 232
ludzi ocalało jedynie 18 skrajnie wyczerpanych
żeglarzy, którymi dowodził Juan Sebastian de
Elcano. Większość załogi zginęło w czasie
sztormów, walk z napotkanymi ludami, od chorób i z
głodu. Ci, którzy przeżyli po wyczerpaniu zapasów
żywności tygodniami jedli myszy i szczury,
następnie trociny i wreszcie namoczone kawałki
skóry.

XIX wiek przyniósł światu najpopularniejszą dyscyplinę sportową - piłkę nożną. W futbol 
grano początkowo w angielskich szkołach, ale nie było jasno określonych
przepisów, tzn. każda drużyna miała swoje własne przepisy. Dopiero w
1848 r. fanatycy tej dyscypliny wspólnie opracowali jednolite zasady gry tzw.
"Cambridge Rules" (same przepisy jeszcze wielokrotnie zmieniano). Pierwszy
mecz międzypaństwowy odbył się w 1872 r. Spotkanie Anglia - Szkocja
zakończyło się wówczas wynikiem 0:0.

W latach 1865-96 w Anglii obowiązywał przepis ograniczający prędkość pojazdów 
mechanicznych do 3,2 km/h na terenie miejskim. Poza miastem
można było "poszaleć" z prędkością do 6,4 km/h. Niestety, ten
przepis wstrzymał tylko rozwój motoryzacji. We Francji nie było
takich dziwnych zarządzeń, dzięki czemu już w 1881 r. samochód
parowy osiągnął prędkość 60 km/h.

Oprac.: Teresa Podolak – nauczycielka historii, WOS i podstaw przedsiębiorczości. 
Źródła ilustracji: domena publiczna.



„Kącik dla rodziców”

DZIECKO  UZALEŻNIONE  OD INTERNETU
I KOMPUTERA – JAK  MU  POMÓC?

Obecnie  dzieci dużo  czasu  spędzają  przed komputerem i  smartfonem.  Grają  w gry,
bawią się w serwisach społecznościowych, oglądają filmiki na YouTube, itp. Z jednej strony
wydaje się to naturalne, bo wszystkie dzieciaki „siedzą w sieci”, ale z drugiej strony rodzice
mają wątpliwości, czy jednak ich dziecko nie robi tego za długo i zbyt intensywnie…Po ilości
czasu  spędzanego  w Internecie  ciężko  stwierdzić,  czy  dziecko  jest  od niego  uzależnione.
Choć nie można tego bagatelizować, to jednak aby stwierdzić uzależnienie, potrzebne są też
inne  objawy.  Jeśli  pozwalamy  dziecku  siedzieć  przed komputerem  bez  ograniczeń,
to przestaje się ono rozwijać w innych obszarach  społecznościowych – w tworzeniu relacji,
wyrażaniu uczuć. Poza tym, generalnie nie powinniśmy spędzać przed komputerem więcej
niż 4 godzin dziennie i ten czas również powinniśmy sobie dzielić. Nuży obraz wypływający
z monitora  –  mózg  dziecka  się  męczy  i występują  objawy  dekoncentracji,  trudności
w zapamiętywaniu,  odrabianiu lekcji.  Bo to też jest pewien rodzaj wysiłku intelektualnego
i dzieci  są  później  zmęczone.  Dlatego  tak  ważne  jest  ograniczanie  czasu  spędzanego
przed komputerem. W domu powinny być ustalone sztywne reguły określające ile i co dzieci
na komputerze mogą robić, oglądać, itp. Jeśli na przykład dziecko gra w gry, to powinny one
być  dostosowane do jego wieku.  12-latek  nie  może grać  w grę  przeznaczoną od 18.  roku
życia. Są tam przecież treści, które dla młodszych dzieci zwyczajnie nie są odpowiednie.

 Dziecko  uzależnione  od Internetu  czy  grania  na komputerze  jest  zmienne
emocjonalnie, ma duże huśtawki nastroju, jest zbuntowane. Przede wszystkim pogarsza się
też  w nauce,  coraz  częściej  zapomina,  ma  kłopoty  z koncentracją,  reaguje  agresywnie
w momentach, gdy rodzice nakazują wyłączenie komputera. Żyje w zupełnie innym świecie,
wołane – nie reaguje, ma kłopoty z zaśnięciem, błaga, żeby mogło grać jeszcze trochę dłużej,
prosi o możliwość przejścia jeszcze jednego etapu w grze… Ewidentnie widać, że ono jest
nadmiernie  zaangażowane,  nie  jest  w stanie  wyłączyć  gry,  nie  reaguje  na nasze  prośby.
Gdy dziecko  przestaje  jeść,  nie  chce  wykonywać  prostych  codziennych  czynności,  bo
przymus  grania  jest  silniejszy  od niego  –  takie  objawy  świadczą  o     tym,  że     to  już  jest
uzależnienie.

Co  rodzice  mogą  wtedy  zrobić? Jeżeli  w porę  zauważymy  problem,  to zmiana
pewnych zachowań w rodzinie,  skierowanie większej uwagi na dziecko, zagospodarowanie
mu czasu, zapisanie go na zajęcia sportowe czy hobbistyczne może spowodować, że dziecko
będzie  miało  ograniczony  czas  i problem  niejako  sam  się  rozwiąże.  Natomiast  jeżeli
uzależnienie trwa już 2-3 lata, to taka interwencja i próba rozwiązania problemu we własnym
zakresie  może  nie  przynieść  pożądanego  efektu,  ponieważ  dziecko  będzie  stawiać  opór
przed wprowadzeniem zmian. Będzie mu brakowało wirtualnego świata, tego, kim tam jest,
bo  czasem  dzięki  stworzonym  postaciom  dostarcza  sobie  większego  poczucia  własnej
wartości.  Czyli  –  podsumowując  –  można  najpierw  ten  problem  próbować  rozwiązać
w obszarze rodziny i zacząć od ustalenia żelaznych reguł, czyli limitu czasu grania, a potem
po prostu wyłączyć komputer. Jednak należy przy tym pamiętać, że to też nakłada obowiązki
na rodziców, którzy muszą zająć czas dziecku. Bo jeśli przez kilka miesięcy ono wciąż grało,
to wiadomo,  że nie  potrafi  radzić  sobie  z uczuciami,  nie  umie  samo  zorganizować  sobie
czasu. Nie można zostawić dziecka samemu sobie – wyłączam komputer i już. Bo dziecko nie
będzie wiedziało, co z tym wolnym czasem ma zrobić. Ono będzie się nudziło, tego grania

     



będzie  mu  bardzo  brakowało.  I tutaj  rodzina  musi  się  zaangażować,  jeżeli  chce  pomóc
swojemu  dziecku  i rozwiązać  ten  problem  we własnym  zakresie,  nie  prosząc  o pomoc
specjalisty. Bywa tak, że za uzależnieniem kryją się pewne mechanizmy – dziecko uczy się
regulować uczucia, uciekać w świat wirtualny, świat fantazji i bardzo szybko zaczyna mieć
problemy z rówieśnikami, uczuciami. Wtedy konieczna jest pomoc specjalisty, który pomoże
dziecku z tym sobie poradzić. Ucieczka w wirtualny świat zaburza w nim naturalny rozwój
i umiejętności.  Te  dzieci  nie  najlepiej  radzą  sobie  ze stresem,  nudą,  gniewem,  złością  –
to wszystko  jest  rozładowywane  przy  pomocy  komputera.  Nie  potrafią  komunikować
o swoich  potrzebach,  prosić  o wsparcie,  wyrażać  uczuć.  I dlatego  jeżeli  rodzice  uznają,
że dziecko faktycznie jest uzależnione,  trzeba szukać pomocy u specjalisty.

Terapeuta zbierze dokładny wywiad dotyczący problemu i spróbuje podpowiedzieć im
jak  mogą  zachować  się  w określonych  sytuacjach.  Rodzice  nie  uczestniczą  we wspólnej
terapii po to, aby dziecko mogło zaufać terapeucie i opowiedzieć o wszystkim, co dzieje się
w rodzinie. Być może jego ucieczka w świat wirtualny ma związek z tym, że nie radzi sobie
z relacją  z rodzicami.  Dziecko  też  musi  mieć  poczucie,  że może  zaufać  terapeucie,
że wszystko, o czym powie na spotkaniu jest tajemnicą i że może się otworzyć i pracować
nad każdym problemem. Natomiast w terapii dzieci uzależnionych rodzice też biorą udział –
pracują  równolegle  z innym  terapeutą.  Żeby  wyrwać  dziecko  z obszaru  uzależnienia
potrzebna jest  zmiana  w systemie  rodzinnym.  Zawsze  dzieci  uciekają  w grę  wtedy,  gdy –
mimo  wszystko  –  oprócz  pewnej  fascynacji  i ich  braku  umiejętności  społecznych  rodzic
pozwala  na to  lub  tego nie  zauważa.  I cały ten  system musi  się  zmienić. W sytuacji  gdy
nastoletnie dziecko nie chce dobrowolnie pójść do poradni, warto wybrać się do terapeuty
samemu, opowiedzieć o tym problemie, żeby uzyskać fachową pomoc i jakie zasady należy
wprowadzić w życie.

             Opracowała: Karina Starosta ( wychowawca)

     



Zdrowym być !!!

Jedz owoce i warzywa

     Drogi  uczniu,  właśnie  wróciłeś  po  wakacjach  prosto  do  szkolnych obowiązków,  do

poznawania  nowych  ciekawostek  w  różnych  dziedzinach  nauki,  utrwalania  podstawowej

wiedzy, a co za tym idzie, do odrabiania prac domowych. Będziesz miał teraz mniej czasu na

korzystanie z promieni słonecznych, które tak bardzo są potrzebne twojemu organizmowi,

w celu dostarczania wartościowych witamin, a w tym przypadku witaminy D. Spacerowanie

na  świeżym  powietrzu  przez  dłuższy  czas  dnia,  również  zostanie  tobie  ograniczony,

a przecież nie ma nic zdrowszego, jak prawidłowo dotleniony organizm, który jest w stanie

pokonywać wszystkie szkolne trudności i zwalczać bakterie i wirusy, które mogą powodować

wiele chorób. Ale nie przejmuj się, zdradzę tobie tajemnicę, jak sobie poradzić przez kolejny

rok szkolny, nie martwiąc się wyżej wymienionymi troskami, a mianowicie JEDZ OWOCE

I WARZYWA, ponieważ mają dobroczynny wpływ na twój stan zdrowia, a dokładniej:

1. Zapobiegają powstawaniu anemii..

2. Są to naturalne leki przeciwwirusowe i antybiotyki.

3. Obniżają poziom „złego” cholesterolu, a więc działają dobroczynnie na funkcjonowanie  

    serca.

4. Poprawiają odporność organizmu.

5. Zapobiegają uczuciu zmęczenia i dobrze wpływają na pracę całego organizmu.

6. Zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój.

7. Regulują pracę mózgu.

8. Działają dobroczynnie na zmysł wzroku.

9. Poprawiają pamięć, koncentrację, zapobiegają depresji.

10. Działają przeciwalergicznie.

      Chcesz wiedzieć jakie warzywa i owoce spełniają powyższe role? Proszę bardzo:

-  jagody posiadają  mnóstwo  żelaza  i  miedzi,  które  zapobiegają  powstawaniu  anemii.

Podobnie działa papryka, brukselka czy brokuły. Jagody są również świetnym, naturalnym

lekiem przeciwwirusowym. Podnoszą one również poziom tzw. „dobrego” cholesterolu.

     



- papryka- dzięki niej szybciej  goją się rany, tak samo wpływa na nas jedzenie brukselki,

brokuł czy rzeżuchy – mają one dużo witaminy C, która poprawia odporność organizmu.

- rzepa-znajdujący się w niej wapń działa przeciwalergicznie i przeciwzapalnie, Jedzenie jej

działa również zbawiennie na prawidłową budowę kości i zębów.

-  sałata,  seler  i  kapusta-  posiadają  witaminę  K,  dzięki  której  zawdzięczamy prawidłowy

rozwój.

-  czerwone  i  pomarańczowe  warzywa-  zawarty  w  niej  beta-karoten   przekształca  się

w witaminę  A zapobiegającą  kurzej  ślepocie.  Zaliczyć  możemy do  nich  marchew,  dynię

i kukurydzę.  Ponadto chronią one siatkówkę przed wolnymi rodnikami.  Warto sporządzać

z tych warzyw jak najwięcej surówek i sałatek, które z pewnością urozmaicą każdy obiad.

Tak więc jedz owoce i warzywa 

                                            Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



    

                                 JESIENNE   DYLEMATY
                              

     Pewnego dnia  zziębnięte Lato wybrało się na spacer. Na skraju lasu spotkało 
Jesień . Lato popatrzyło życzliwie na Jesień i powiedziało z uśmiechem:
    -  Nie wiej wiatrem, bo mi zimno!
    - Nie przeszkadzaj mi teraz.
    - Dlaczego?
    - Mam dużo pracy. Muszę pomalować liście, a później strącić je, zasadzić grzyby,
rozwinąć pąki wrzosów, zaczerwienić borówki, zarumienić jabłka i inne owoce.
Muszę nadto zrzucić igiełki z modrzewi, z kasztanowców kasztany, a z leszczyn 
orzechy oraz wycisnąć z chmur deszcze. A Ty, co robiłeś?

   -  I ja nie próżnowałem. Nakazałem słońcu grzać mocno, wodę podgrzewałem,
doglądałem dojrzewające zboża, truskawki, jagody, zmniejszyłem poziom wody,
poopalałem dzieci na kolor czekoladowy, rozwinąłem pąki róż, zachęciłem pszczoły
do zbierania nektaru. Ale już nie przeszkadzam, bo przy rozmowie praca nie idzie 
szybko. Czule i serdecznie pożegnały się  dwie pory roku. Lato powoli znikało w 
oddali i powiedziało do Jesieni: 
- Żegnaj!  Do zobaczenia za rok!
Jesień raźno  zabrała się do pracy.

 Wypisz z tekstu wyrazy z ,, rz ’’ po spółgłoskach:

Przypominam, że ,, rz” piszemy po spółgłoskach: b,  d,  g , ch,  j,  k , p,  t, w.
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 Pamiętaj, że wyraz ,,  pszczoła ” jest wyjątkiem w pisowni po spółgłosce ,,p”.

 Przeczytaj i rozwiąż zagadki: 

 Wiemy doskonale, co to za korale!
 Lecą do nich wróble, szpaki na bal nie byle jaki!
 Cała od nich się ugina    ………………………….

 Ma rude futerko i lubi orzeszka,
a w zimie w ciepłej dziupli mieszka  ……………………………..

                                       Materiał opracowała Barbara Karpińska wraz z uczniami z I-III.



   Przeczytaj wiersz. Wpisz brakujące litery.

P -- ygotował już październik listki do podr - ży.

I te mniej – e i te  więk – e  wie – by,  d – bu,  r – ży.

Mal – je, rys – je listeczki gałązkom.

Te na ż – łto, te r – żowo –

Będzie pięknie, kolorowo.

   
                Z kłos – w,  zi – ł i  kwiat – w, 
         
                Wian – szek  uwije.

                 I mal – tkiej  Hani  założy na szyję.

Pokłonił się ptaszkom

cicho, cich – teńko.

Nasłuch – je, wypatr – je,

Kt – ry teraz odlatuje.

                 Dał w prezencie światu woalkę leci – tką.

                 Najpiękniej – e babie lato, 

                 Białą nic cieni – tką.

Fruwa babie lato –

Dziecię października.

I cał – je białą mgiełką, kogo napotyka.

                                          Materiał opracowała Barbara Karpińska wraz z uczniami  z I-III.



Konkurs plastyczny 

„Drzewo marzeń”

Konkurs zrealizowany pod opieką nauczycieli: Barbary Karpińskiej oraz Sabiny Zdera.
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