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Zimowe zabawy oraz bezpieczeństwo.

Ważny dzień 11 Luty…

Zimowy czas to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Zabawa na

śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą

sprawiać wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą,

jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność.

Wspólnie z Wychowankami oddziału Chirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu

Klinicznym stworzyliśmy kilka zasad, które powinniśmy przestrzegać w okresie zimowym. 

Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych:

- Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg-także tych rzadko uczęszczanych.

-Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków.

Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie.

- Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach.

- Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże

zagrożenie.



- Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody, zaskoczony kierowca może

spowodować wypadek.

- Widząc sople zwisające z dachów, nie strącamy ich patykami czy kamieniami. Informujemy

o nich osobę dorosłą.

- Stawy, jeziora czy rzeki pokryte lodem, nie są bezpiecznym miejscem do zabaw! Lód może

się załamać.

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić czas

zimowych zabaw bezpiecznie.



Powstały również kreatywne prace plastyczne związane z tematyką zimową. Wykonane

dowolną techniką przy użyciu: farb, kleju, waty, kredek, kolorowych kartek. Zmiana wystroju

oddziału Chirurgii Dziecięcej, który został udekorowany z pomocą Wychowanków i

Wychowawców cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Rodziców oraz Pracowników

Medycznych. Cieszymy się, że efekt pracy młodych pacjentów jest tak bardzo widoczny i

doceniany. Przedstawiam efekty pracy z naszej galerii zdjęć.



 

Pamiętamy również o  ważnym Dniu obchodzonym 11lutego mianowicie Światowy Dzień

Chorego. Uczniowie przygotowali kartki dla  pacjentów innych oddziałów z życzeniami

szybkiego powrotu do zdrowia oto kilka z nich:

Opracowała: mgr Kotulla Ilona- Nauczyciel Wychowawca



Coś miłego  dla Chorego 

Po  raz  kolejny  na  oddziale  neuropsychiatrii   świętowaliśmy  Dzień  Chorego.

Światowy  Dzień  Chorego  to   święto chrześcijańskie obchodzone  corocznie  11  lutego,

ustanowione przez  papieża Jana Pawła II w dniu  13 maja 1992 roku. Dzień Chorego ma

"uwrażliwić wiernych na wartość ludzkiego cierpienia i zachęcić do wspierania ludzi chorych

i  tych,  którzy  im  służą".  Jest  to  dobry  moment,  żeby  zrobić  coś  dobrego  dla  innych.

Tym miłym gestem było duże zaangażowanie pacjentów, zarówno dzieci i młodzieży w akcję

-Kartka  dla  Chorego.  Akcja  ta  polegała  na  zaprojektowaniu  i   samodzielnym wykonaniu

kartek  -laurek  z  życzeniami  przez  pacjentów  z  oddziału  neurologii  i  psychiatrii  dla

wszystkich pacjentów szpitala. Dzieci i młodzież tworzyli  piękne kartki na różnych zajęciach

i byli niezwykle twórczy. Akcja zakończyła się sukcesem! Powstało 320 wyjątkowych kartek.

Dzięki uprzejmości pani oddziałowej trafiły one  do pacjentów z innych oddziałów. Mamy

nadzieję, że te karteczki były miłą niespodzianką i że choć trochę sprawiły radości chorym… 

     

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo


 

                                                           Opracowała Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

                                           

     



                              17 luty - Światowy Dzień  kota

Światowy Dzień Kota  jest to święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990)

i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy

wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także

uwrażliwienie  ludzi  na  często  trudny  koci  los.

W szpitalu na oddziale neurologii,  dzieci uczciły koci jubileusz  wykonując prace plastyczne

odzwierciedlające  czworonogich  przyjaciół.  Każde  dziecko,  ze  swoją  wyjątkową

wrażliwością, przedstawiło indywidualnie postrzegane  przez  siebie zwierzątko.  Były koty

czarne, brązowe i zielone. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem zabrały się do pracy.

Wcześniej,  przed wykonaniem  pracy plastyczniej,  maluchy brały udział  w pogadance na

temat zwierząt chronionych w Polsce. Mogły zaspokoić zmysł poznawczy poprzez  oglądanie

ilustracji   chronionych  zwierząt.   Mali  pacjenci   zapoznali  się  z  wizerunkami   żubrów,

niedźwiedzi, żbików, rysi , orła , żółwia. Dowiedzieli się o ich malejącej populacji i potrzebie

ochrony.  Dzieci   szczególnie  zainteresowały  się  wielkim  kotem  -  rysiem  i  jego

charakterystycznymi   kępkami  czarnych  włosów na  uszach,  które  służą  do  skupiania  fal

dźwiękowych ( dzięki czemu rysie lepiej słyszą).  I tak oto, przy okazji  kociego święta, dzieci

mogły  zapoznać  z  problemami  zwierząt   oraz  uwrażliwić  się  na  pomoc  niesioną  kotom,

ptakom i innym  zwierzętom.

                                               Prace Dzieci wykonane na zajęciach

  

                        

     



Zagadka                                                                                                                                        
Ma cztery łapki, dwa małe uszka,                                                                                                 
Jest taki mięciutki jak poduszka.                                                                                                   
Lubi snuć wełnę, wchodzić pod płotek.                                                                                        
Każdy już zgadnie, że to jest…

     



Kotek                                                                                                                                            
Narysuj brzuszek, ogonek i łapki,                                                                                                 
Głowę , uszy małe i futerko w łatki.                                                                                             
Siedzi sobie teraz, senne śle spojrzenia,                                                                                        
Cicho marząc, mruczy swe kocie życzenia:                                                                                  
„ Mleka na spodeczku dostanę od Ani,                                                                                         
Myszek kilka szarych, co wyjrzały z norki…”                                                                             
Oj, nie ciesz się kotku, na takie śniadanie,                                                                                    
Bo kto chce mieć dużo, ten figę dostanie!!!

Kotek                                                                                                                                        
Miły pyszczek, uszka małe, oczka bystre, wąsy białe.                                                                 
Brzuszek, ogon podkręcony, Krótkie nóżki podkulone! 

 

     



Opracowała : Bożena Zając, nauczyciel wychowawca                                                                 
Wiersze pochodzą z książki  Elżbiety Minczakiewicz: „ Rysowane wierszyki i zagadki 
aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej u małych dzieci o zróżnicowanych 
potrzebach i możliwościach rozwoju”. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  Kraków 2005.

     



ADOPTUJEMY PLUSZAKI :)

       Każdy lubi się przytulać...tym bardziej w tak ciężkich dla nasz czasach bliskość jest

bardzo  istotna.  Niestety  dystans,  do  którego  musimy się  podporządkować  ogranicza  nas.

Z   tego  powodu  grupa  nauczycieli  z  Zespołu  Placówek  Specjalnych  przy  zoz  w  Opolu

postanowiła zadbać o tak ważną potrzebę pacjentów na oddziale dziecięcym i tym samym

zorganizowała  akcję  „Adoptujemy  Pluszaki”.  Zebrane  maskotki  zostały  zaprezentowane

grupie dzieci, która bez wahania zadbała o to, aby żaden pluszak nie pozostał bez nowego

właściciela.  W tym samym dniu zorganizowane zostały także zajęcia,  dotyczące tematyki:

sympatii,  uczuć-  miłości  i  tolerancji,  oraz  odpowiedzialności  za  „adoptowane

maskotki”.Miejsce  w  tym  dniu  miał  również  konkurs  pt.:  „  Imię  dla  mojego  pluszaka”.

Od tej  pory  i  w kolejnych  dniach,  każde  dziecko  z  uśmiechem na  twarzy  troszczyło  się

o swojego pluszowego przyjaciela tuląc się do niego w każdej wolnej chwili.

Opracowała: Sabina Zdera- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



W lutym 2021 r. z inicjatywy Dyrektor naszej Szkoły pani Jolanty Woś – Radziej  została
zainicjowana współpraca  ze  Stowarzyszeniem Odra-Niemen, która  zajmuje

się pomocą Polakom na Wschodzie. Koordynatorem akcji na naszą
placówkę została  nauczycielka historii  Teresa Podolak.  W naszej

Szkole  nauczyciele,  uczniowie  oraz  przedszkolaki  wraz  z
rodzicami robili laurki oraz układali życzenia w celu okazania

wsparcia  dla  Polaków mieszkających na Wschodzie.  Oprócz tego dyrektor,  pani dyrektor,
nauczycielki, nauczyciele oraz pani księgowa - razem stworzyli niezwykle bogatą paczkę,
którą wraz z kartkami - przekazano Stowarzyszeniu Odra-Niemen – na ręce koordynatora
Oddziału Opolskiego - panu Marcinowi Żukowskiemu.
 Rodacy  Bohaterom  to  program  stworzony  w  2010  roku  przez  Stowarzyszenie  Odra-
Niemen, dzięki spotkaniu z płk. Weroniką Sebastianowicz, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy
AK na Białorusi.  Zaczęto  od zbiorki  darów na Święta  pod nazwą “Paczka dla  polskiego
kombatanta na Kresach”. Obecnie Rodacy Bohaterom to obok zbiórki darów dla weteranów,
także  szeroki  obszar  edukacji  historycznej,  dbanie  o  polskie  kwatery  na  Kresach,
współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami. 
2020 rok to czas pandemii, który zmienia wszystko w życiu Stowarzyszenia. Jest trudność ze
zbiórką darów, szkoły, stali partnerzy, są wyłączane z działań i możliwości współpracy, a
granice zamknięte.  Naszykowano zatem w tym wyjątkowym czasie inne formy wsparcia, bo
zapomnieć  o  bohaterach  naszej  wolności  nie  możemy.  Pamiętać  musimy  o  polskich
seniorach,  którzy  na  Kresach  oddali  Polsce  całe  swoje  życie.  Wspiera  się  w  bieżącej
codzienności  weteranów mieszkających  w Polsce,  często  samotnych,  którzy  utracili  teraz
ostatnią radość kontaktów z młodzieżą szkolną.
10  lat  działania  programu  Rodacy-

Bohaterom w liczbach

32827

Paczek Pamięci

493300

Przebytych kilometrów

410247

Kilogramów zebranych darów

1120

Wspartych opieką Bohaterów

36261

Postawionych zniczy

334

Zrealizowane projekty

18

Wyremontowanych miejsc pamięci

W czasie pandemii, szczególnie ważna jest pamięć o Tych, którzy dali nam wolność, którzy
poza granicami pracują dla Polski, a ten trudny czas odcina nas od siebie. Poprzez życzenia,
słowa od siebie, pozdrowienia włączamy się w przekaz pamięci. Możemy przesyłać pisma
na  adres  pocztowy  oddziałów  Odry-Niemen,  drogą  mailową.  Można  tworzyć  autorskie
multimedia,  plastyczne  dzieła.  Wszystko  trafi  do  adresatów:  kombatantów  w Polsce  i  na
Kresach,  Rodaków zza wschodniej  granicy -  Białoruś,  Litwa,  Łotwa,  Ukraina,  Mołdawia,
Kazachstan.  W  czasie  pandemii  nie  będzie  w  całej  Polsce  setek  stacjonarnych  punktów
zbiórek darów, jak to było przez ostatnie 10 lat. Nie rezygnujemy jednak z tej formy akcji i
zostawiamy oddziały Odra-Niemen, jak główne lokalne miejsca zbierania darów i informacji
o zadaniu w regionie.

Źródło informacji: https://rodacybohaterom.pl/aktualnosci/rodacy-bohaterom-edycja-2020-2021/
Oprac. Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS. Zdjęcia: Teresa Podolak

      

     

https://rodacybohaterom.pl/aktualnosci/rodacy-bohaterom-edycja-2020-2021/


     



CZECHY

Nasi sąsiedzi obchodzą 
Dzień Zakochanych aż dwa 

razy w roku, 14 lutego i 1 maja!

USA

Czy wiecie, że to właśnie w Stanach 
Zjednoczonych został zapoczątkowany 
zwyczaj wysyłania kartek walentynkowych? 
Miało to miejsce w 1848 roku, kiedy to niejaka panna Esther Howland z 
Worcester założyła firmę produkującą kartki na Dzień Zakochanych. 

ANGLIA 

W 2005 roku międzynarodowa organizacja planowania
rodziny zaproponowała angielskim parom talony
zniżkowe na sterylizację mężczyzn z okazji
Walentynek! 

MALEZJA 

Już od kilku lat w Malezji furorę robi impreza 
"Więźniowie miłości". Para odważnych kochanków
zakuwana jest w kajdany na cały tydzień! Jeżeli
wytrwają czeka ich sowita nagroda pieniężna i sława
medialna przynajmniej na te 7 dni.

JAPONIA

     



Dla Japonek Walentynki to czas obdarowywania w s z y s t
k i c h znajomych żonatych mężczyzn czekoladkami. Aby
odróżnić słodkości dawane ze szczerego serca od tych
darowanych z obowiązku, czekoladki dzieli się na: "honmei-
choko" dla wybranka i "giri-choko" dla kolegów. Ciastko dla
ukochanego musi być koniecznie przygotowane
własnoręcznie! W ramach rewanżu, miesiąc po Walentynkach, panowie 
obdarowują Japonki słodkościami w tzw. "Biały Dzień". 

MEKSYK 

Meksykanie to naród znany z miłości do przesytu.
Przygotowania do Walentynek zaczynają więc tuż
po Bożym Narodzeniu. Największą popularnością
cieszy się zwyczaj obdarowywania ukochanej osoby 
kwiatami i gadżetami w kształcie serca,
obowiązkowo w czerwonym kolorze. 

     



     



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Obchodzi imieniny 14 lutego.
2. Aniłek ze skrzydłami, który za pomocą strzały łączy ludzi.
3. Np. miłosne. Pisze się je do bliskich osób.
4. Dostaje się je w prezencie od ukochanej osoby zamiast kwiatów.
5. Sposób wyrażania uczuć do drugirj osoby za pomocą ust.
6. Mogą być świąteczne. Noworoczne, urodzinowe lub od swojegio 

cichego wielbiciela.
7. Bardzo ważne wydarzenie dla kochających się osób, w którym 

mężczyzna najczęściej klęka i podarowuje dziewczynie pierścionek.
8. Piecze się je na specjalne okazje np. w kształcie serca.
9. Symbol miłości i walentynek. Zdrobnienie od słowa „serce”.
10.Może być od pierwszego wejrzenia.
                                                                                  Opracowanie: Wiktoria i Vanessa z Neuropsychiatrii

     



1. Pełna nazwa walentynek:

a. Walentynki
b. Dzień Zakochanych
c. Dzień dobroci dla siebie
d. Dzień Miłości

2. Walentynki są obchodzone:

a. 1 stycznia
b. w Tłusty Czwartek
c. 14 lutego
d. 30 września

3. Walentynki obchodzone są na cześć:

a. św. Walentynki
b. św. Mikołaja
c. H. Ch. Andersena
d. św. Walentego
e. Romea i Julii

4. Kim była ta osoba, z pytania trzeciego?

a. podrywającym wszystkie kobiety
b. biskupem i męczennikiem rzymskim
c. autorem wielu baśni
d. roznosicielem miłosnych prezentów

5. Walentynki to święto obchodzone:

a. w Polsce
b. w Europie zachodniej
c. w Europie
d. na całym świecie

6. W tym dniu:

a. mężczyzna daje kobiecie całusa
b. każdy się ze sobą godzi
c. każdy daje swojej sympatii prezent, wysyła wiersze lub/i kartkę
d. nic się nie robi

     



Innowacja Pedagogiczna
„Twórcze leczenie przez plastykę i technikę”

W  Zespole  Placówek  Specjalnych  przy  zakładach  opieki  zdrowotnej  w  Opolu

z ostatnim dniem lutego 2021r. zakończyliśmy realizację autorskiej innowacji pedagogicznej

z zakresu działań plastyczno-technicznych „Twórcze leczenie przez plastykę i technikę”. 

  Innowacja  dydaktyczno-wychowawcza  została  stworzona  przez  panią  Sabinę

Mientus oraz panią Sabinę Zdera, 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 pozwalały nam wspomóc rozwój

uczniów-wychowanków-pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. 

W trakcie praktykowania zaplanowanej innowacji  na bieżąco za pomocą wnikliwej

obserwacji  i  przygotowanego  w  tym  celu  arkusza  diagnozującego  dokonywano  analizy

poszczególnych  elementów:  komunikacja  –  wymiana  informacji,  samodzielność

wykonywania  prac  artystycznych,  umiejętności  manualne,  wiedza  na  temat  narzędzi,

materiałów  i  ich  zastosowania  podczas  technik  tworzenia,  współdziałanie  w  grupie,

samoocena  zaangażowania  i  działań  twórczych,  otwartość  i  poczucie  bezpieczeństwa

w  grupie  oraz  rozładowanie  negatywnych  emocji  i  napięć.  Podsumowując  wymienione

w arkuszu diagnozującym elementy,  jednoznacznie  można stwierdzić  dzięki  każdorazowo

otrzymanym  najwyższym  notom,  że  oczekiwane  efekty  podczas  dotychczasowo

zrealizowanej innowacji pedagogicznej zostały osiągnięte.

 Na oddziale neuropsychiatrii dziecięcej zrealizowano liczne tematy, które przyczyniły

się  dodatkowo  do  zniwelowania  wszystkich  negatywnych  emocji   i  przeżyć  związanych

z pobytem dziecka w szpitalu:

o Kompozycje z quillingu.

o Iris folding – kolorowe obrazki z pasków.

o Origami –  w papierowy płaskim i przestrzennym świecie.

o Tworzenie projektów kartek okolicznościowych i świątecznych.

o Drugie życie starej książki w twórczych działaniach.

o Działania twórcze z wykorzystaniem odpadów z recyklingu.

o Działania kreatywne poprzez wykorzystanie darów natury.

o Rzeźbimy, lepimy i zdobimy.

o Kreatywne mandale – nasze emocje.

     



o Wykorzystanie muliny do wykonania bransoletek.

o Od szmatki do przytulanki.

o W tekturowym świecie.

o Zajęcia z rysowania.

o Zajęcia z malowania.

o Zajęcia z technik mieszanych.

o Zdobienie przedmiotów techniką decoupage.

o Kwiaty i kompozycje z bibuły, krepiny i foamiranu.

       

           A oto namiastka tego, co w trakcie zajęć nasi uczniowie-wychowankowie-pacjenci     

      wykonali  działając artystycznie.....

     



Opracowały: 

Sabina Mientus

Sabina Zdera

     



ŚWIAT ZADYMIONY MA SAME ZŁE STRONY

Powietrze  atmosferyczne  jest  bezbarwną  i  bezwonną  mieszaniną  gazów,  tworzącą

zewnętrzną strefę Ziemi. 

Światowa  Organizacja  Zdrowia  definiuje  powietrze  zanieczyszczone  jako  takie,

którego skład chemiczny może ujemnie  wpłynąć  na zdrowie człowieka,  roślin  i  zwierząt,

a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę).

Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące

się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Zanieczyszczenia powietrza

są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazi

 na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska.

Omówiliśmy z uczniami naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza. 

Obejrzeliśmy prezentację na temat chemicznych zanieczyszczeń powietrza ( tlenków

azotu,  tlenków  siarki,  benzopirenu,  wielopierścieniowych  węglowodorów  aromatycznych,

dioksyn oraz pyłów zawieszonych  PM2,5 oraz PM10). 

Dyskutowaliśmy na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. 

Już prenatalna ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na

rozwój i późniejsze funkcjonowanie układu oddechowego (niższa wartość natężonej objętości

wydechowej,  częstsze  występowanie  infekcji  dróg  oddechowych).  Ekspozycja  na

zanieczyszczenia  powietrza  ma  wpływ  na  występowanie  zaostrzeń  chorób  obturacyjnych

takich  jak  astma  i  przewlekła  obturacyjna  choroba  płuc  (POChP),  a  prawdopodobnie

przyczynia się także do powstawania obu tych chorób. 

Narażenie  na  zanieczyszczenia  powietrza  zwiększa  prawdopodobieństwo  infekcji  dróg

oddechowych 

(zapalenie  płuc,  zapalenie  oskrzeli).  Zanieczyszczone  powietrze  zwiększa  umieralność

związaną z chorobami układu oddechowego (POChP, infekcje dróg oddechowych, rak płuca).

Nauczyciele:  Agnieszka Chruściel, Anna Szymków-Stadnicka, Joanna Berlik

Na koniec uczniowie wykonali plakat.

     



     



„Kącik dla rodziców”

Jak  wspierać dziecko  w radzeniu  sobie  ze  stresem ?

W zależności  od definicji,  stres i  radzenie sobie z nim interpretowane są na wiele

sposobów. Pojawienie się stresu w życiu związane jest z występowaniem wielu czynników,

które mogą dotyczyć wydarzeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych.   Ze względu na ich

różnorodność stresory te mogą oddziaływać na człowieka w krótkim oraz długim przedziale

czasowym.    Według  jednej  z   teorii  Lazarusa  (1960)  stres  psychologiczny  wynika  z

subiektywnej oceny sytuacji  i zdefiniowaniu jej jako stresującej, sprzyjającej, albo obojętnej. 

Pojawiający się niepokój może pomóc nam w stawianiu czoła niebezpieczeństwu. Wówczas

dobrze  spełnia  swoje  zadanie.  Jednak  w  dzisiejszych  czasach  odczuwanie  lęku  często

przyjmuje  charakter  nieuzasadniony  i  nieproporcjonalny  do  wydarzeń.  Ludzi  ogarnia

niepokój w sytuacjach,  z którymi muszą żyć, albo które sobie wyimaginowali.  Regularnie

powtarzające się napady niepokoju mogą stać się przyczyną poważnych chorób zarówno na

tle  psychicznym  jak  i  fizycznym.  Na  podstawie  licznych  badań  nad  związkiem  stresu  z

chorobami  wymienić  można między innymi:  gwałtowne obniżenie  odporności  organizmu,

podatność na zakażenia wirusowe, infekcje  górnych dróg oddechowych, rozwój cukrzycy,

zapalenie żołądka, jelit, uszkodzenie układu nerwowego, w tym hipokampa (odpowiedzialny

za naszą pamięć), a także depresję (Goleman, 2005).

         Według opinii Selye (1977) życie bez stresu jest niemożliwe. Sposób reakcji i radzenia

sobie  zarówno  u  dorosłych  jak  i  dzieci  uzależniony  jest  od  konkretnych  czynników

osobowościowych.  Badania  pokazują,  że  w  przypadku  dzieci  należą  do  nich  głównie:

poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości w rodzinie i szkole oraz poczucie

wpływu na własne zdrowie. Przekonanie dzieci o tym, że ich działania sprzyjają konkretnym

celom  znacząco  wpływa  na  zaangażowanie  w  wykonywane  zadania  oraz  jakość  reakcji

emocjonalnych w trakcie radzenia sobie ze stresem (Ogińska-Bulik, 2001).

Stresory młodych ludzi dotyczą najczęściej  niepowodzeń szkolnych, przeładowania nauką,

kontaktów z rówieśnikami oraz odrzucenia ze strony grupy rówieśniczej. Kolejno przedstawia

się stres rodzinny, do którego zaliczyć można relacje z jej najbliższymi członkami, a także

presje związane z oczekiwaniami  świata realnego i wirtualnego. 

       Jak zatem pomóc młodemu człowiekowi przezwyciężać trudy dnia codziennego ? Zacząć

należy  przede  wszystkim  od  rozpoznania  symptomów,  które  mogą  świadczyć  o  tym,  że

     



dziecko  doświadcza,  albo  doświadczyło  silnego  stresu.  Do  najpowszechniejszych  z  nich

należą  głównie:  izolowanie  się  od  innych,  regularna  nerwowość,  nagłe  pojawienie  się

niechcianych nawyków, np. obgryzanie skórek, kompulsywne objadanie się, impulsywność,

nadmierna senność bądź bezsenność. Psychicznie stres objawić może się poprzez problemy z

podejmowaniem decyzji, wahania nastroju, nieumiejętność wypoczynku, popadanie w gniew

i spadek pewności siebie.           Z  kolei do typowych symptomów fizycznych zaliczyć można

częste  zawroty,  bóle  głowy,  wzmożoną potliwość,  problemy żołądkowe,  ukłucia  w klatce

piersiowej, szybsze bicie serca, problemy z oddechem, częste przeziębienia, wahania wagi,

wypadanie włosów, a także zwiększoną częstotliwość oddawania moczu (Szczepaniak, 2019).

Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem i nastolatkiem nie będą proste jeśli przyczyną stresu

okaże  się  brak  zaufania.  Nie  poddawajmy  się  jednak  na  starcie.  Swoją  skuteczność  w

prowadzeniu dialogu można zwiększyć stosując się do pewnych zasad. Po pierwsze zbuduj

zaufanie,  bądź  szczery,  mów  zdecydowanie.  Zacznij  od  luźnej  rozmowy  na  interesujący

temat, stwórz przyjazną atmosferę. Następnie postaraj się nie oceniać wypowiedzi dziecka.

Młody człowiek chce, żebyś go zrozumiał, a przynajmniej starał się zrozumieć. Pamiętaj, że

cisza jest potrzebna, sprzyja refleksji. Nie zakłócaj jej na siłę nadmiarem uporczywych pytań.

Używaj sformułowań typu:  „Co sprawia, że tak się czujesz ? Co może być przyczyną tego,

że...  ?” Postaraj  się  odrzucić  swoje  uprzedzenia,  nie  bagatelizuj  przyczyny stresu.  To co

Tobie wydaje się błahostką, zupełnie inaczej może wyglądać      z perspektywy kształtującej

dopiero  swoją  osobowość jednostki.  Przypomnij  sobie  przysłowie  „Nie  pamiętał  wół,  jak

cielęciem był” (Kobyra, 2019).

Jak wspierać dziecko ?

1. Nazwij emocje

Pomóż  dziecku  w  nazwaniu  emocji  i  wyrażeniu  swoich  obaw.  Co  mówi  nam

określona emocja ? Jak ją wykorzystać ?  Wypowiedzenie na głos tego co nas trapi

pomaga                   w odzyskiwaniu kontroli nad sytuacją (Ekman, 2011).

2. Krytykuj umiejętnie

Wybierz konkretny przypadek,  który może posłużyć za przykład w przedstawieniu

zachowania dziecka, które można poprawić, np. nauka na ostatnią chwilę. Skoncentruj

się dokładnie na tym co można poprawić. Zaproponuj konkretne rozwiązania, ukaż

nowe możliwości, alternatywy. Postaraj wczuć się w sytuację dziecka. Rozmawiaj z

nim wtedy     w cztery oczy.

     



3. Powrót do przeszłości

Otwórz  się  przed  dzieckiem.  Porozmawiaj  z  nim o tym,  że  Ty również  miewałeś

gorsze  momenty  i  czułeś  się  zaniepokojony.  Daj  dziecku  do  zrozumienia,  że  to

normalne,  że  czasami  czujemy  się  przytłoczeni,  albo  odczuwamy  lęki.  Wówczas

dziecko może poczuć się mniej osamotnione. 

4. Szukaj rozwiązań

Podczas  rozmowy  postaraj  się  pomóc  dziecku  w  poszukiwaniu  rozwiązań.

Porozmawiajcie na temat różnych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć. Jak można

wykorzystać  stres  ?       W wielu  przypadkach,  poprzez  wypowiedzenie  na  głos

wszystkich strategii może okazać się, że... nie taki diabeł straszny jak go malują.

5. Odreaguj

Wspieraj dziecko w podejmowaniu aktywności oraz motywuj do poszukiwania swoich

zainteresowań. Czynności te pozwolą młodej osobie znaleźć swój niezawodny sposób

na  odreagowanie  stresu.  Aktywność  fizyczna  oraz  twórcza  korzystnie  wpływa  na

rozładowanie nieprzyjemnego napięcia, a także uspokaja układ nerwowy. Po silnym

stresie należy się zrelaksować.

6. Jesteś autorytetem

Pamiętaj,  że  dla  swojego  dziecka  jesteś  wzorem  i  autorytetem.  Dotyczy  to  także

kwestii  radzenia sobie ze stresem. To co mówisz nie będzie miało znaczenia,  jeśli

wypowiedziane słowa okażą się sprzeczne z Twoim zachowaniem. (Goleman, 2005)

   Opracowała: Natalia Knicz - wychowawca

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Piramidy  egipskie były  pomnikami  zmarłych,  lecz  niekoniecznie

grzebano  w  nich  faraonów.  Jedną  z  funkcji  piramid,  a  także  innych
grobowców, było stworzenie domu dla Ka, czyli duszy, która, jak wierzyli
starożytni Egipcjanie, nadal żyje po śmierci człowieka. Budowa piramidy
była  niesłychanie  wielkim  i  drogim  przedsięwzięciem.  Wymagało  to
wielkich umiejętności i ogromnej pracy wielu tysięcy ludzi. Astronomowie
badali  gwiazdy, aby określić najlepsze położenie budowli,  matematycy i
architekci  kreślili  plany,  kamieniarze  ciosali  skalne  bloki,  a  nadzorcy
organizowali pracę robotników.

Rodzaje  piramid:

Mastaba  –  jest  to  najstarszy  typ
monumentalnych  nagrobków  w
starożytnym  Egipcie.  Budowa  ma  jedną
kondygnację,  a  jej  zewnętrzne  ściany  są
lekko nachylone. 

Piramida schodkowa – szereg malejących,
nakładających się na siebie mastab. Taką
piramidą schodkową jest piramida faraona
Dżesera w Sakkarze. 

Piramida łamana – takim typem piramidy
jest piramida króla Snofru w Dahszur. Kąt
nachylenia  krawędzi  do podstawy zależy
od  „piętra”  piramidy  i  wynosi  54°27’  w
części dolnej i 43°22’ w części górnej. 

Piramida  właściwa  (klasyczna)  –
ostateczną  formę  idealnego  ostrosłupa
osiągnęła piramida Cheopsa, największa z
trzech  piramid  w  Gizie.  Ma  podstawę  o
wymiarach  230  na  230  metrów  i  jest
wysoka na 146 metrów.
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Sfinks  w  starożytnym  Egipcie  to  symbol  władzy
królewskiej,  przedstawiany jako postać  leżącego lwa z  głową
człowieka, często z twarzą faraona. 

Grecka nazwa „sfinks” wywodzi się z egipskiego określenia
„szespanch” – żyjący posąg, którym określano w szczególności
posagi lwów z ludzkim głowami. Lew symbol królewskiej potęgi,
strażnik  wschodniej  i  zachodniej  bramy świata  podziemnego,
był  też  strażnikiem  miejsc  kultowych.  Duchowni  z  miasta
Heliopolis dodał mu ludzką głowę – boga Atuma  i tak zrodził
się sfinks. 

Wizerunek Sfinksa z Gizy, wykonany na zlecenie faraona
Chefrena jest najstarszy i najbardziej gigantyczny ze wszystkich
sfinksów.  Naturalne  wzgórze  wapienne  zostało  odpowiednio
przycięte i  wykorzystane jako rdzeń monumentalnej rzeźby z
głową faraona. 

Stał  się  on  strażnikiem  królewskiej  nekropoli  oraz  bramy
zachodniej,  przez  którą  przechodziło  słońce,  a  także  umarli.
Zwrócony jest on na wschód, czyli w kierunku Nilu.

Sfinks, mający 20 metrów wysokości i 74 metry długości, pilnu-
je świętego miejsca, gdzie znajdują się piramidy Chefrena.

Oprac. T. Podolak – nauczycielka historii i WOS oraz Maja z 2 kl. LO Ilustracje: domena publiczna

     



            LUTOWY    TANIEC  ORTOGRAFICZNY     
               

    
           ,, Kręć się , koło . ” Inscenizacja H. Bechlerowej 

      Bałwanek:
Stoję sobie sam, na patyku gram. Jak nie przyjdzie nikt do tańca, to 
zatańczę sam.

      Wróbelek: ( skacze )
Usłyszałem twoje granie. Jestem wróbel, lubię taniec. Graj, bałwanku,
graj! Podskoczę w lewo raz i w prawo raz.
Ale tańczyć? Nie! Do tańca trochę mało nas.

     Zajączek: ( kica )
Usłyszałem twoje granie, a zajączki lubią taniec. Graj, bałwanku , 
graj!
Podskoczę, będzie nam wesoło, lecz do tańca nas za mało, małe 
będzie koło. (Wchodzą dzieci, wszyscy tworzą koło, Bałwanek w 
środku. )

   Bałwanek:
Już nie stoję sam. Na patyku gram. I zatańczę razem z wami, nie chcę 
tańczyć sam!
      
1.Wypisz z tekstu: 

  rzeczowniki : np. dzieci,  ……………………., 
…………………….. 
  czasowniki :   np. stoję, ………………………., 
…………………….
  przymiotniki: ………………

2. Ułóż zdanie z wyrazem ,, wróbelek” . Pamiętaj, że jest to wyraz 
   z ,, ó ’’ niewymiennym.

………………………………………………………………………

     



3. Narysuj tańczącego Bałwanka z dziećmi.

4. Zagadki: Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół? …………

 
Jaka to pora umie w ogrodzie tańczyć i skakać tylko na lodzie?
A kiedy z ziemi zniknie lód, nie zrobi kroku, w tył ani w przód.
                                                                           …………………
Szczypie w uszy mróz, ciepłą czapkę włóż……………………..

                    DBAMY O SWOJE ZDROWIE

Przeczytaj uważnie tekst.

Dzieci uprawiają różne sporty zimowe. Szczególnie zimą bardzo 
zdrowe są zabawy na świeżym powietrzu.
Grzesiu lubi jeździć na łyżwach.
Mała Zuzia zjeżdża na sankach. Krzyś i Marek całymi dniami 
grają w hokeja. Łukasz i Hania jeżdżą na nartach. Hubert z 
Heniem z zapałem rzucają śnieżkami do celu.    

Wypisz z tekstu wyrazy: z ,, ó” ……………….., ……………………..
wyrazy z ,, rz „ ………….. , ………………….
Wyrazy z ,,ż” …………,  ……………., ………….., ……………….
Wyrazy z,, h” …………., ……………..

5. Połącz zdania i odczytaj mądre rady :

Nie baw się                       z górek w pobliżu jezdni lub rzek.
Nie zjeżdżaj                      na zamarzniętych jeziorach, rzekach i 
stawach.
Wybieraj                           śnieżkami w kolegów.
Nie rzucaj                         bezpieczne miejsca do zabaw.
  
                                               Materiał opracowała  Barbara Karpińska - nauczyciel  

     



      KONKURS  ORTOGRAFICZNY  DLA  UCZNÓW KLAS  III

Uzupełnij wyrazy brakującymi literami.
ś lub si :                  ty__ąc,                       __więta,                      ___ostry,
ć lub ci :                  pię__,                         __asto,                         wy__nanka,
ź lub zi :                  ba__ie,                       nie__le,                         __ródło,
dź lub dzi :            niespodz__anka,        łabę___,                     nie__wie___

Napisz słowami liczby.
65 
……………………………………………………………………………………
……………………….
555 
……………………………………………………………………………………
…………………….
638 
……………………………………………………………………………………
…………………….
1000 
……………………………………………………………………………………
…………………..

Wstaw brakujące litery.
Konk….rs  ortograficzny  zn….w   w szkole mamy.  Pol__bić ortografi___
dzieci…..   pomagamy.  Nie …..cemy,  by błędy  zatr….ły  im  …..ycie.
Wy  w…….yscy  z nami  te……   się zgodzicie. Więc, jeśli nie   ……cecie 
problem …..w   mie…..   wiele,  uczcie się pisa….   drodzy p…..yja….ele.
Ucie…..y,  zabawy  p….y   tym  b……dzie  wiele.

Odszukaj wśród podanych liter wyrazy z  h  i ch.  Szukaj poziom i pionowo.
H   K    O    H    Y   M   N   C  H  
………………………………………………..
B   O    H    A    T   E     R    I   U 
…………………………………………………
C   H     O   M    I   K    D     L  K 
…………………………………………………

                                                    

                                                        Materiał przygotowała     Barbara Karpińska 

     



KĄCIK   PRZEDSZKOLAKA

Pokoloruj obrazek zgodnie z podaną powyżej instrukcją .

     



     



     



     


	1. Pełna nazwa walentynek:
	2. Walentynki są obchodzone:
	3. Walentynki obchodzone są na cześć:
	6. W tym dniu:

