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Szpitalne atrakcje w Kup

Wakacyjny odpoczynek był w tym roku dla wszystkich inny niż dotychczas, związane

to było z  pojawieniem się wirusa covid19 .

Z przyczyn zdrowotnych liczna grupa przedszkolaków i uczniów została zmuszona

spędzić  część  wakacji  na  szpitalnych  oddziałach.  Wychowawcy  dołożyli  starań  aby  czas

spędzony przez dzieci w szpitalu zamienić w niezapomnianą przygodę.

 Ze względu na obostrzenia zalecane przez sanepid wykorzystywano każdą nadarzającą się

okazję aby wyjść z dziećmi do parku lub lasu, organizowano zabawy ruchowe, prowadzono

obserwacje  przyrodnicze  i  zbierano  materiał  przyrodniczy  potrzebny  do  kolejnych  zajęć.

Niestety w tym okresie  był zakaz korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

Mali pacjenci uczestniczyli w licznych zajęciach przeprowadzonych w sali lekcyjnej.

Zajęcia te miały na celu pobudzenie zainteresowań i aktywności dzieci oraz odkrycie może

jeszcze nie znanych im talentów. Liczne prace plastyczne wykonane indywidualnie i grupowo

można było podziwiać na wystawkach w naszej sali. Niestety wystawki miały krótki  żywot,

dzieci prace zabierały z sobą jako pamiątki.
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Jesienna  aura powiązana z zaistniałą sytuacją zakażeń wirusem  miała wielki wpływ

na samopoczucie  dzieci.  Kadra  pedagogiczna  dołożyła  wszelkich  starań  aby umilić  pobyt

przedszkolaków i uczniów w szpitalu, oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych wspólnie

realizowano różne projekty, uroczystości i wyjścia do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Część zajęć została udokumentowana na  zdjęciach.

Opracowała: Brygida Grochla

     



     Zajęcia na USK

W połowie września tego roku szkolnego wróciliśmy na oddział pediatrii i chirurgii

dziecięcej.  Praca nasza wygląda teraz nieco inaczej.  Lekcje prowadzone przez nauczycieli

odbywają się tylko i wyłącznie zdalnie  na platformie Microsoft Teams. Moim zadaniem i

koleżanki  Ilony  Kotulla  –  wychowawców  jest  zorganizowanie  tych  zajęć;  dostarczenie

laptopa/tableta  do dziecka,  połączenie  z  prowadzącym dany przedmiot  według ustalonego

grafiku nauczycielem i w razie potrzeby pomoc w czasie trwania lekcji. Lekcje prowadzone

są na oddziale pediatrii, chirurgii dziecięcej i urazowej. Można powiedzieć, że dzieci chętnie

z  nich  korzystają.  Dzięki  temu mogą  przerobić  nowy materiał,  powtórzyć  już  znany  lub

poprosić  nauczyciela  o wytłumaczenie  niezrozumiałego  dla  nich  zadania.  Nasze lekcje  są

bardzo  pozytywnie  odbierane  zarówno  przez  pacjentów,  ich  rodziców,  jak  i  personel

medyczny.

Oprócz  zajęć  lekcyjnych  tradycyjnie  odbywają  się  zajęcia  wychowawcze,  podczas

których  robimy  prace  plastyczne,  gramy  w  gry  planszowe,  stolikowe,  bawimy  się  i

rozmawiamy  na  różne  ciekawe  tematy.  Gotowymi  pracami  ozdabiamy  oddziały.  Zajęcia

odbywają się też przy łóżku chorego, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zwłaszcza na oddziale

chirurgii urazowej. Na chirurgii dziecięcej mamy „swoją” salę. Jest to pokój dla rodziców, w

którym mamy dwie  szkolne  szafki.  Powoli  zapełniamy je  kolejnymi  materiałami  do  prac

plastycznych,  nowymi grami  i  puzzlami.  Dbamy o to,  aby zajęcia  były coraz  to  bardziej

atrakcyjne,  organizując,  jak  do tej  pory było,  wieczór  wróżb andrzejkowych,  spotkania  z

dr’em  Clownem  (  obecnie  tylko  online  )  itd.  Czego  dowodem  są  zamieszczone  w  tym

artykule zdjęcia. 

     



     
                                                                              

opracowała:
Karina Starosta

nauczyciel – wychowawca

     



Rekordy w świecie 
zwierząt i  roślin:

1.Największe i najmniejsze zwierzę: 
   *Płetwal błękitny to największe zwierzę na Ziemi. Ma 33
metry długości i waży 200 ton. Samice są większe od samców.
 

CIEKAWOSTKA!

1. Największym zagrożeniem dla płetwala błękitnego jest człowiek. Ssaki te
stały  się  celem wielorybników,  aby  pozyskać  tran  oraz  fiszbiny.  Zostały
objęte  ścisłą  ochroną  w  1966  roku.  Wówczas  gatunek  ten  był  bliski
wytępienia. Aktualnie populacja płetwala błękitnego powoli wzrasta.

2. Naturalnym wrogiem numer jeden płetwala jest orka oceaniczna.

3. Nie  posiadają  skrzeli.  Gdy  chcą  zaczerpnąć  świeżego  powietrza  są
zmuszone  do  wynurzenia  się  na  powierzchnię.  Podczas  wypuszczania
zużytego powietrza tworzy się efektowna fontanna.

4. To  nie  tylko  największe  zwierzę  na  Ziemi,  ale  także  najgłośniejsze.
Płetwal błękitny jest w stanie wydać dźwięk o natężeniu 190 decybeli. Taki
odgłos jest słyszalny dla innych osobników z odległości do nawet 900 km.

     

https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/584-orka-ciekawostki


5.Język  dorosłego  osobnika  waży  około  2700  kg.  W swoich  ogromnych
ustach jest w stanie zmieścić aż 90 ton pożywienia.

*Ryjówka etruska to  najmniejsze  zwierzę  na  Ziemi.  długość
głowy z tułowiem osiąga maksymalnie 5 cm, z ogonem do 8 cm, przy
masie  ciała  do  2  g.  Ogon  pokryty  jest  pojedynczymi  dłuższymi
włoskami i może osiągać do 3 cm.

CIEKAWOSTKA!

o Wyróżnia  ją  także  gigantyczny  apetyt  –  w  ciągu  dnia  potrafi
skonsumować pokarm o równowartości 1,3 masy swojego ciała. To tak
jakby  człowiek  o  wadze  90  kilogramów  zjadł  w  ciągu  doby  posiłki
ważące 117 kilogramów.

o W warunkach hodowlanych długość ich życia to około 1,5 – 2,5 roku.
Ciąża trwa tylko od 2 do 4 tygodni, a rodzi się od 4 do 6 nagich i
ślepych osesków.

o Doskonale się wspina nawet po stromych powierzchniach.

2. Największa i najmniejsza roślina:
*eukaliptus  królewski największe  drzewo  świata,  może
porastać  nawet  do  100  m  wysokości.  A  masa  wynosi  tyle,  co  15
płetwali błękitnych.

     



CIEKAWOSTKA!

o  Drewno  jest  bardzo  cenne,  wybitne  odporne  na
gnicie,  wykorzystuje  się  je  w  budownictwie,
meblarstwie i szkutnictwie.

o  Z  liści  niektórych  gatunków  wytwarza  się  olejek
eukaliptusowy używany w przemyśle farmaceutycznym.

o Niektóre gatunki uprawia się jako rośliny ozdobne.
o Są  wykorzystywane do osuszania bagien, ze względu na

bardzo silną transpirację.
o Liście eukaliptusów są głównym pożywieniem koali. 
o Aborygeni wykonują z pni tego drzewa, po wydrążeniu

wnętrza przez termity, didgeridoo- ludowe instrumenty
                           dęte.

*Wolfia  bezkorzeniowa gatunek  rośliny  wodnej
z rodzaju wolfia, z rodziny obrazkowatych (Araceae). Jest to najmniejsza roślina
okrytonasienna  występująca  w  Europie  Środkowej.  Osiąga średnicę  0,5–1,5
mm,  przy  czym jest  1–1,3  razy  tak  długi  jak  szeroki  oraz  1,2–1,5  raza  tak
wysoki jak szeroki. Pozbawiony jest korzeni i wiązek przewodzących, zawiera
liczne  przestwory  międzykomórkowe  wypełnione  powietrzem. 

CIEKAWOSTKA!
1.Kulisty,  lekko  spłaszczony  mieszek  zawierający  jednokulisto  -jajowate
nasiono, gładkie, gąbczaste, z wyraźnym, stożkowatym wieczkiem.

     



2. Z  uwagi  na  skuteczność  rozmnażania  wegetatywnego  rośliny   rzadko
kwitną.

3.Kwiat składa się z pojedynczego  słupka w dole z jednokomorową, kulistą
zalążnią, zawierającą jeden ortotropowy zalążek.

4.Jest  jadalna,  uważa  się,  że  ma  wyśmienity  smak,  podobny  do  słodkiej
kapusty, zawiera dużo białek, węglowodanów i witamin.

Opracowały: uczennice oddziału neuropsychiatrii dziecięcej, pod opieką nauczyciela:
Anny Szymków-Stadnickiej

Zdjęcia: Źródło Internet

   

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82upek


 Grudniowy  czas…

Grudzień  to  wyjątkowy  miesiąc,  nie  tylko  dla  dzieci  😊        

6  grudnia  to  czas  Świętego  Mikołaja,  który  i  w  tym  roku  pamiętał  o   pacjentach

z  oddziału  neuropsychiatrii.   Św.  Mikołaj   przybył  osobiście  do  dzieci   i  obdarował  ich

prezentami. A dzieci z radością i z  zaciekawieniem  powitały wyczekiwanego gościa…

        

Dzieci  przedszkolne  i  dzieci  z  klas  1-3  zadbały   o  zimowo-świąteczny  wystrój  sali

przedszkolnej.  Dzieci  miały  sporo  własnych  pomysłów,  były  bardzo  twórcze,  często

     



zaskakiwały nawet własnych rodziców 😊 Dzieci skorzystały też  z propozycji plastycznych

nauczycieli -przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców i  pani Ali – opiekunki.

Część  swoich prac dzieci zabrały do domu, a te prace i dekoracje , które zostały, ozdobiły

salę zabaw. A oto efekty ich twórczej działalności 😊

                        

    

     



      

        

                                 

     



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dzieciom i dorosłym  zdrowia, 
dobrych wyników …badań, optymizmu,  radości ze spotkań z bliskimi oraz spokojnego,  
pełnego nadziei Nowego 2021 Roku. 

                                                                                          
                                                                                  Opracowały:
                                                                                              Katarzyna Bednarz
                                                                                              Sabina Zdera 

     



„Anioły, aniołeczki
na oddziały dziecięce”

Coroczna tradycja wykonywania świątecznych prezentów przez młodych pacjentów

również w tym roku została zachowana. Upominki świąteczne wraz z życzeniami otrzymali

dyrektorzy oraz personel medyczny trzech szpitali, w których funkcjonuje nasza placówka.

Przygotowywanie pięknych prezentów rozpoczęliśmy już w listopadzie, ponieważ wymagały

od nas niemałego wkładu pracy i staranności. W tym roku młodzież przebywająca na oddziale

psychiatrii dziecięcej wykonywała małe i duże anioły z opasek gipsowych. Po zapoznaniu się

kolejno  z  etapami  pracy,  dzieci  mogły  samodzielnie  wykonywać  oryginalne  ozdoby  pod

kierunkiem  nauczyciela  wychowawcy.  Każdy  przygotowany  anioł  był  niepowtarzalny,

a dowodem tego są załączone zdjęcia. Figurami dużych aniołów i mniejszych aniołków do

zawieszenia  zachwycał  się  cały  personel  medyczny  oddziału  psychiatrii,  widząc

zaangażowanie  młodzieży  i  czas  poświęcony  na  ich  wykonanie.  Przyklejanie  kolejnych

opasek gipsowych, formowanie dłoni, nóżek, projektowanie szaty i wymyślanie dodatkowych

rekwizytów  przysporzyło  naszym  wychowankom  również  wiele  przyjemności.  Wszyscy

uznaliśmy, że zapakowane anioły wykonane prosto z serca były jednym z najpiękniejszych

prezentów, które mogliśmy podarować w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

     



     

 Opracowała: Sabina Mientus
(nauczyciel wychowawca)

        

     



HISTORIA - a to
ciekawe!

 DOBRO POWRACA!

Z związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia 2020 r. - z inicjatywy
nauczycielki  historii i  WOS naszej
szkoły  Teresy  Podolak,  księży:  ks.
proboszcza  Huberta  Chudoby,  ks.
Dawida  Kontnego  oraz  ks.  Łukasza
Waligórę,  a  także  grupy  rodziców
ministrantów z parafii św. Jacka w
Opolu,  została  zorganizowana
zbiórka  darów  dla  pacjentów
chorych na covid 19 oraz dla małych
pacjentów  –  przebywających  w
opolskich szpitalach.  Zebrane dary
zostały  rozdysponowane  dla

wszystkich oddziałów szpitalnych, gdzie podlegają leczeniu pacjenci chorzy na
covid 19. Nasi uczniowie - pacjenci też zostali obdarowani prezentami na Mikołaja
oraz otrzymają je także te dzieci, które podczas świąt Bożego Narodzenia będą
musiały  być  leczone  w  szpitalu.  Puzzle,  kolorowanki,  gry  planszowe,  kredki,
plastelina,  ciastolina,  książki,  woda  –  wszystko  nowe,  zostały  przekazane  na
oddziały  dziecięce  opolskiego  szpitala.  Dodatkowo  postanowiono  ofiarować
personelowi medycznemu z oddziałów dziecięcych, za niezwykle trudną pracę w
czasie pandemii – kawę, herbatę oraz słodycze. Dziękujemy wszystkim, którzy
zechcieli  otworzyć swe serca na potrzeby drugiego człowieka!  Z tego miejsca
składamy życzenia: zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia!

Oprac. T. Podolak

     



HISTORIA - a to
ciekawe!

  

Postępowanie w dniu Wigilii

W dniu tym należało  wstać wcześnie,  a  nie  wylegiwać się.  Nie powinno się  rano
nikogo budzić, każdy powinien sam wstać. Starano się nic nie pożyczać, aby nie czynić tego
w nowym roku i aby nie wynieść szczęścia z domu.

 Do dziś powszechnie przestrzega się zasady, iż w Wigilię nie należy prać ani
rozwieszać bielizny. 

 Zakaz  rąbania  drewna  zabezpiecza  przed
nieurodzajem  i  gradobiciem,  mawia  się,  że
osoba wykonujące tą czynność, mogłaby boleć
przez cały rok głowa.

 Dziecko  nie  może  usiąść  na  stole,  bo  będzie
miało wrzody.

 Nie można też kłaść na stole czapki, bowiem krety bardzo zryją ziemię.

 Nie wolno wbijać gwoździ do ściany, bo w nowym roku będą zęby boleć.

Przysłowia wigilijne

Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

Gdy w Boże Narodzenie pola są 
zielone, na Wielkanoc 
będą śniegiem przywalone.

Pogoda na wigilię Narodzenia, 

do Nowego Roku się nie zmienia.

W Boże Narodzenie dnia przybywa na 
kurze stąpienie.

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i 
pięknie, 
zima wcześnie pęknie.

     



Święta na  świecie

W Hiszpanii odpowiednikiem
opłatka  jest  chałwa.  Przed 
Bożym  Narodzeniem  każda
rodzina  hiszpańska  zaopatruje
się  w nową szopkę. Wigilijna
wieczerza  rozpoczyna  się  po
pasterce.  Następnie  wszyscy
wychodzą na ulice oświetlone
tysiącami  barwnych  żarówek,
śpiewają  kolędy,  tańczą  i
bawią  się  do  rana.  Głównym
daniem jest pieczona ryba oraz
"ciasto Trzech Króli", w który
zapieka się drobne upominki.

 W  Wielkiej  Brytanii wigilijny  posiłek
zaczyna się w południe w ścisłym gronie
rodzinnym. Obiad składa się z pieczonego
indyka  i  "płonącego  puddingu".
Wieczorem  w  Wigilię  angielskie  dzieci
wywieszają swoje pończochy za drzwi, by
nazajutrz  rano  odnaleźć  je  wypełnione
prezentami.

W  Szwecji  święta  Bożego  Narodzenia 
rozpoczynają  się  w  pierwszą  niedzielę
adwentu.  Tradycyjna  szwedzka  uczta
składa  się  z  iutfisk,  czyli  rozmoczonej
suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem
podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i
chleb,  a  na deser pierniczki.  Szwedzi  nie
śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym,
uroczystym  okresem.  Gorący
okres rozpoczyna się 6 grudnia
w  dniu  Świętego  Mikołaja,
kiedy  to  wszyscy  wymieniają
się podarunkami i trwa aż do 6
stycznia  -  święta  Trzech Króli.
Na  dzień  przed  Bożym
Narodzeniem i Nowym Rokiem,

dzieci śpiewają coś na wzór kolęd,
chodząc  od  domu  do  domu.  Te
kolędy  mają  błogosławić
domostwa. 

Święta  Bożego  Narodzenia  we
Francji  to  święta  rodzinne.
Francuzi  wręczają  sobie  ręcznie
robione  kartki  świąteczne  oraz
kupują  prezenty.  We Francji  nie
ma Wigilii.  Francuzi biorą udział
we mszy, a 25 grudnia siadają do
wspólnego obiadu. W ten dzień je

się indyka nadziewanego kasztanami i pije
dużo szampana. We Francji dzieci wierzą,
że  to  mały  Jezus  przynosi  im  prezenty,
które w wigilijną noc wkłada do bucików
ustawionych przy kominku.

We Włoszech święta  Bożego  Narodzenia
mają tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają
wiele  kartek  z  życzeniami  do  rodziny  i
przyjaciół.  Dnia  8  grudnia  ubiera  się
choinkę  oraz  budowane  są  żłobki  w
kościołach. Podczas  Wigilii  włoskiej
jedzone  są  typowe  włoskie  ciasta  -
penettone  i  pandoro,  a  także  nugat,
migdały i orzechy laskowe.

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z
cynamonem  i  pieczoną  gęś  z  jabłkami.
Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem,
w którym gospodyni ukrywa migdał.  Kto
go  znajdzie,  ten  dostaje  świnkę  z

marcepanu,  która  zapewnia
szczęście przez cały rok.

Oprac.: T. Podolak (nauczycielka historii).
Źródła ilustracji: domena publiczna.

     



  „Kącik dla rodziców”

Jak wychować szczęśliwe dziecko?

Wszyscy chcemy mieć szczęśliwe dzieci, ale jak to zrobić? 
Dobrze jest  także ustalić,  co ja jako rodzic rozumiem pod określeniem „szczęśliwe

dziecko”. Czy to takie, które niewiele płacze, chętnie się bawi, osiąga sukcesy w szkole i w

sporcie?  Czy  szczęśliwe  dziecko  to  to,  które  dostanie  się  na  prestiżową  uczelnię,  dobry

kierunek studiów, znajdzie  dobrze płatną pracę? Co jest  dla mnie miarą szczęścia? Status

społeczny? Materialny? I choć to wszystko jest ważne, to nie najważniejsze.

Najważniejsze  bowiem  jest  wzmacnianie  poczucia  własnej  wartości.  Pokazywanie

dziecku, że nie jest ani lepsze, ani gorsze od innych, że ma swoją wartość tylko dlatego, że

istnieje,  że  nie  musi  zasługiwać na naszą  miłość,  że jest  ważne i  potrzebne – to  solidny

fundament dorosłego życia.

 Bycie rodzicem jest czymś wydawałoby się prostym i naturalnym, ale jednocześnie

nie ma nic w życiu ważniejszego i trudniejszego jak wychowanie dzieci na ludzi zdrowych i

szczęśliwych. W rzeczywistości wielu z rodziców jest tak zajętych codziennymi sprawami, że

zwracają  baczniejszą  uwagę  na  swoje  dzieci  dopiero  wtedy,  gdy  zaczynają  mieć  z  nimi

problemy.  Zamieszczone  poniżej  rady  i  wskazówki  pomogą  ustrzec  się  podstawowych

błędów wychowawczych.

Oto  10  podstawowych  błędów  popełnianych  przez  „dobrych”  rodziców

(wyszczególnione na podstawie książki Kevina Steeda):

1) Wpajanie błędnych przekonań, np. „We wszystkim musisz być najlepszy”- wystarczy jeśli

dziecko będzie starać się   robić jak najlepiej to, czego się podejmie. „Znaczysz tyle, co twoje

osiągnięcia”- dziecko zasługuje na miłość bez stawiania żadnych warunków, ponieważ ma

wówczas szansę czuć się bezpiecznie, a jego samoocena jest wyższa. „Negatywne uczucia są

złe”- trzeba uzmysławiać dziecku, że ma prawo do swoich uczuć, a silne emocje są zupełnie

normalne. „Popełnianie  błędów  lub  proszenie  o  pomoc  jest  złe”-  w  domu  powinna  być

wspierająca i otwarta na problemy dziecka atmosfera, by zapewnić dziecku pewność siebie i

poczucie bezpieczeństwa.                                                                                  

2)  Nieświadome prowokowanie złego zachowania. Wszystkie dzieci chcą skupiać na sobie

uwagę.  Uwielbiają,  kiedy  je  chwalisz,  z drugiej  strony,  wolą  raczej  być  przez  ciebie

skrzyczane i pouczone niż kompletnie ignorowane i niezauważane.  Zatem zauważaj dobre

zachowania, a nie tylko złe. Chwal konkretne, dobre zachowania, unikając pochwał ogólnych.

     



Zawsze próbuj „wyłapać” dobre zachowanie dziecka i je nagradzaj. Chwal każdy, nawet mały

kroczek  ku  pożądanemu  zachowaniu.  Pamiętaj  czasami  trzeba  nagradzać  brak  złego

zachowania.

3)  Brak  konsekwencji. Konsekwentne  zasady  zaspokajają  w  dziecku  potrzebę

bezpieczeństwa,  przewidywalności  i  kontroli.  Rodzice  powinni  tworzyć  jeden  front

wychowawczy.  Daj  jedno ostrzeżenie,  a  potem dopiero  zastosuj  odpowiednia  karę. Stosuj

krótkie i łatwe do zrealizowania kary. Pamiętaj o danych dziecku obietnicach.

4)  Pułapki  porozumiewania  się.  Umiejętność  porozumiewania  się  ze  swoim dzieckiem to

najważniejsza umiejętność rodziców. Kiedy dzieci wiedzą, że mogą porozmawiać o swoich

sprawach  z  rodzicami,  czują,  że  są  ważne  i  kontrolują  sytuację. Dobra  komunikacja  jest

podstawą uczenia dzieci samooceny, pokojowego rozwiązywania problemów i współpracy z

innymi. Kiedy rozmawiasz z dzieckiem skupiaj na nim całą swoją uwagę. Nie bądź rodzicem

autorytarnym, pouczającym, obwiniającym, bagatelizującym. Unikaj komunikatów: „ty”- ty

tak  zawsze,  przestań,  jesteś  źle  wychowany  (a),  jak  ty  się  zachowujesz?,  powinieneś  to

wiedzieć, zachowujesz się jak dziecko. Stosuj komunikaty: „ja”-  jest mi smutno, kiedy tak do

mnie mówisz, bardzo mi przykro, gdy tak się zachowujesz itp.

5) Zrobię to za ciebie. W ten sposób mimowolnie pozbawiamy dzieci możliwości uczenia się

na własnych błędach, uzależniamy je od siebie, zamiast uczyć samodzielności i niezależności.

 6)  Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Rodzic nie może wymagać od dziecka określonego

zachowania, jeśli sam tak się nie zachowuje. Małe dzieci i nastolatki mogą ulegać wpływom

rówieśników i mediów, ale najczęściej przyjmują wartości i postawy przekazywane im przez

rodziców.

7) Ignorowanie potrzeb i trudności dziecka. Rodzic powinien zaniepokoić się zachowaniem

dziecka sprawiającym problemy, zwłaszcza jeśli utrzymuje się ono przez dłuższy czas, jest

bardzo  nasilone  lub  przeszkadza  dziecku  w  codziennym funkcjonowaniu.  Niektóre

zaburzenia wymagają interwencji specjalisty.

8) My przeciw nim. Na relacje w każdej rodzinie decydujący wpływ mają dorośli. Ten brak

równowagi sił  zwykle narzuca bardziej  autorytarny styl wychowywania.  W takiej  sytuacji

dzieci zazwyczaj zaczynają się buntować, są sfrustrowane i urażone, mają poczucie krzywdy i

niesprawiedliwości.

9) Hamowanie naturalnej radości życia i ciekawości. Kiedy dorośniemy, często zapominamy,

jak  to  było  być  dzieckiem. Dajemy  się  wciągnąć w wir  codzienności,  ograniczając  swoje

     



życie do zarabiania pieniędzy. Zapominamy, że dzieci również mogą nas czegoś nauczyć.

Jeśli będziemy wrażliwi i uważni, pokażą nam, jak cudowne i fascynujące może być nasze

życie. Dzieci przypomną nam, jak żyć chwilą obecną.

10)  Żelazna dyscyplina.  Jeden z najbardziej szkodliwych błędów polega na wprowadzaniu

dyscypliny pod wpływem zdenerwowania.  Jeśli do problemu podejdziemy po wygaśnięciu

gwałtownych emocji, pozytywne rozwiązanie jest bardziej prawdopodobne. W przeciwnym

wypadku mamy do czynienia z atakiem, który zaostrza konflikt i uniemożliwia komunikację.

Kiedy rodzice są zdenerwowani, stosują kary surowsze i trudne do wyegzekwowania. Trzeba

pamiętać,  że  w  sytuacjach  kiedy  wymagana  jest  dyscyplina,  jej  celem  jest  zmiana

zachowania, które stwarza problemy, a nie udowadnianie kto ma rację. 

                                                 Opracowała:

 Karina Starosta (nauczyciel – wychowawca)

     



            ZIMOWE    ,,  GWIAZDECZKI  ”   ORTOGRAFICZNE
               

    
           ,, Zimowa piosenka” Ireny  Suchorzewskiej  

      Lubię śnieżek, lubię śnieg.
Chociaż w oczy prószy.

      Lubię mrozik, lubię mróz.
Chociaż marzną uszy.

      Lubię wicher, lubię wiatr.
Chociaż mnie przewiewa.

     Lubię zimę. Idę w świat. 
I wesoło śpiewam.

     Dyktando 

Jest zima. Pola, drzewa i dachy domów pokrywa śnieg.
Na dworze chłód i mróz. Mróz zamienił wodę w rzece na lód.
Głód zaczyna dokuczać ptakom. Krzyś i Kuba zbudowali karmnik dla 
ptaków i zawiesili go na drzewie w ogródku.  Dzieci pamiętają o 
skrzydlatych przyjaciołach. Właśnie przyleciały do karmnika wróble i 
sikorki. Hania i Łukasz patrzą, jak ptaszki jedzą swoje śniadanie.

   1.   Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów:

dworze,  bo ……………                    mróz,  bo ……………….
chłód,     bo ……………                    lód,     bo …………………
śnieg,     bo ……………..                   głód,   bo ………………..
ogród ,   bo ……………                     ptaków,  bo ……………



                                                                    Ilustracja z komputera -żródło online

   2.   W wyrazach pokrewnych wpisz brakujące litery:

śnie.  ,     śnie.ynka,     śnie.ek,     ośnieżony

    3.   Z dyktanda wypisz 3 rzeczowniki, 3 czasowniki:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
    4.   Ułóż zdania z podanymi wyrazami:

 sikorki,  wróbelki,  raniuszki ( to kuzynowie sikorek), 
 zimorodki, gile, kruki, gawrony, jemiołuszki, zięby.

                         Materiał opracowała:

Barbara Karpińska -nauczyciel           










	Drewno jest bardzo cenne, wybitne odporne na gnicie, wykorzystuje się je w budownictwie, meblarstwie i szkutnictwie.

