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„Przepis na szczęście”

Uczniowie  –  pacjenci  z  ZPS  przy  zoz  w  Opolu  uczestniczyli  w  konkursie  plastycznym
„Przepis  na  szczęście”.  Konkurs  był  zorganizowany przez  Szkołę  Specjalną  z  oddziałami
przyszpitalnymi  w Chorzowie dla uczniów szkół przyszpitalnych. W konkursie brało udział 8
uczniów z naszej szkoły i jeden z nich Kacper (pacjent z Kup) został wyróżniony. Wszystkie
prace  podobały  się  organizatorom  konkursu,  a  my  gratulujemy  udziału  zaangażowanym
uczestnikom!

           

                                    

                      
                                                                                  Opracowały: 
                                                                                  Barbara Karpińska (nauczyciel plastyki)    
                                                                                  Sabina Mientus (nauczyciel wychowawca)

     



WIELKA GRA  - w szkole na Oddziale Psychiatrii 

W środę 10 marca 2021r. postanowiliśmy uczcić„Światowy Dzień Matematyki” organizacją

WIELKIEJ GRY w temacie: „MARIA SKŁODOWSKA – CURIE – wielka uczona stulecia”.

Wybór tematu jak najbardziej trafny, ponieważ Maria Skłodowska drugi licencjat na Paryskiej

Sorbonie uzyskała właśnie z matematyki w 1894r.

Wydarzenie  to  poprzedzone  zostało  gruntownymi  przygotowaniami  polegającymi  na

poszukiwaniu  materiałów  na  temat  naszej  wybitnej  rodaczki.  Interesujące  nas  informacje

znaleźliśmy  w  internecie,  wydawnictwach  biograficznych,  artykułach  w  literaturze

popularnonaukowej a nawet filmach.

Grę rozpoczęliśmy od prezentacji zawodników, którzy zostali powitani gromkimi brawami

przez publiczność. Nikola, Zosia, Mateusz i Michał – reprezentanci poszczególnych zespołów

klasowych, przedstawili się i opowiedzieli krótko o sobie i  swoich zainteresowaniach. Jak

przystało  na prawdziwą grę,  nad prawidłowym jej  przebiegiem czuwali  eksperci,  wybitni

specjaliści radiacji: Pani Natalia i Pan Rafał. Po wylosowaniu pytania zawodnicy mieli chwilę

na  przygotowanie  odpowiedzi  a  w  tym  czasie  Weronika  czytała  pytanie  na  głos  dla

publiczności a następnie wystawiała punkty na specjalnej tablicy. Każda odpowiedź zostało

przez  prowadzącego  uzupełniona  opowieściami  oraz  zdjęciami  dotyczącymi  życia  Marii

Skłodowskiej – Curie. Zwycięzcą WIELKIEJ GRY został najmłodszy jej uczestnik. Wszyscy

zawodnicy  otrzymali  pamiątkowa  dyplomy  oraz  nagrody  książkowe.  Na  zakończenie

publiczność,  zawodnicy  oraz  eksperci  zostali  zaproszeni  na   okolicznościowe   pyszne

BABECZKI – specjalnie upieczone 

z   kilku  okazji:  MIĘDZYNARODOWEGO  DNIA  KOBIET,  ŚWIATOWEGO  DNIA

MATEMATYKI,  ŚWIĘTA  LICZBY  PI  oraz  na  cześć  uczestników   WIELKIEJ  GRY.

Podzielimy się w tym miejscu najważniejszymi opowieściami, które usłyszeli uczestnicy

WIELKIEJ  GRY  :

1) pierwsze wydanie z 1937r.  przepięknej biografii napisanej  przez córkę Evę Curie w trzy

lata  po  śmierci  wielkiej  uczonej.  Jest  to  najczęściej  wydawana  biografia  na  ŚWIECIE

a w Japonii stanowi  obowiązkową lekturę w szkole podstawowej,

     



2)  wspaniała  fotografia  z  października  1911r.  wykonana  w  czasie  I  Zjazdu   Fizyków

w Brukseli – przedstawia Marię Skłodowską – Curie w otoczeniu największych sław świata

nauki w tamtym czasie. W dniu w którym wykonano fotografię, nasza rodaczka otrzymała

telegram ze Sztokholmu informujący o przyznaniu jej po raz drugi NAGRODY NOBLA, tym

razem w dziedzinie chemii,    

3) Maria Skłodowska – Curie z córkami: Evą i starszą Irene. W 1906r.  Mąż Marii, Pierre

Curie zginął tragicznie  pod kołami  konnego wozu, wtedy Irene miała 9 lat a Eva 2 lata,

4) Dyplom Nagrody Nobla z 1911r. na którym na wyraźne życzenie uczonej zamieszczono jej

podwójne nazwisko Skłodowska – Curie.  Dzięki tej  nagrodzie przekonała rząd Francji  do

     



przeznaczenia środków na budowę Instytutu Radowego (obecnie Instytut Curie), który został

wzniesiony  w  1914r.  Prowadzono  w  nim  badania  z  zakresu  chemii,  fizyki  i  medycyny.

W czasie I wojny światowej M. Curie – Skłodowska z ramienia rządu Francji została szefem

wojskowej  komórki  medycznej  zajmującej  się  organizowaniem  polowych  stacji

rentgenograficznych  (jeden  z  ambulansów  M.  Skłodowska  –  Curie  i  jej  córka  Irene

obsługiwały osobiście). Stacje te w sumie obsłużyły ponad 3 miliony przypadków urazów

wśród  francuskich  żołnierzy.   W wolnej  Polsce  na  wzór  Paryskiego  Instytutu  Radowego

w  1932r.  powstał  instytut,  który  leczył  choroby  nowotworowe  za  pomocą

promieniotwórczego radu (obecnie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej –

Curie). W 1929r. po raz drugi udała się do USA, gdzie z rąk samego prezydenta Hoovera

otrzymała 1 gram czystego radu dla budującego się Instytutu Radowego w Warszawie,

5) w 1995 roku szczątki Marii Skłodowskiej – Curie przeniesiono z cmentarza w Sceaux pod

kopułę paryskiego PANTEONU w uznaniu jej zasług, tym samym została pierwszą kobietą

pochowaną w PANTEONIE wśród najsłynniejszych Francuzów.

     



                                                                                      

Opracowali: Jan Malcherczyk, Natalia Knicz i Rafał Resler

Zdjęcia: Źródło Internet

     



 WIELKANOCNA NIESPODZIANKA

W okresie przedświątecznym w ramach wolontariatu uczennice klasy ósmej: Julia

i Joanna, szkoły podstawowej nr 5 w Opolu, wykonały kartki Wielkanocne dla

emerytowanych pracowników Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu. 

Poniżej przedstawiamy efekty ich pracy. 

Zdjęcia: Anna Szymków-Stadnicka

     



Przygotowania do Świąt w USK

Przez cały marzec w USK trwały przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Odbywały

się one na trzech oddziałach, na których pracujemy, a więc na pediatrii, chirurgii dziecięcej i

chirurgii urazowej. Dzieci wraz z rodzicami pomagały w tych przygotowaniach. Ozdabiały

styropianowe jajka, które trafiły później do wielkanocnych koszyczków. Takimi prezentami

zostali  obdarowani  lekarze,  pielęgniarki  naszych trzech  oddziałów oraz  dyrekcja  szpitala.

Wspólnie robiliśmy też kartki z życzeniami. 

Dzieci  chętnie  pomagały  w  przygotowaniu  wiosenno  –  świątecznych  dekoracji  na

oddziały. Niektóre wykonane przez siebie prace zabierały wychodząc ze szpitala, aby ozdobić

swoje domy na święta. W drugiej połowie marca dołączyła do nas pani Brygida G. jak zawsze

z głową pełną pomysłów, która służyła nam ogromną pomocą. 

30-go marca udało się nam zorganizować na chirurgii dziecięcej  „zajączkowe”

spotkanie online z Fundacją „Dr Clown”. Była to wirtualna wizyta pełna energii i uśmiechu.

     



Klaunom  udało  się  rozweselić  chore  i  znudzone  dzieci  przebywające  w  szpitalu  w  tym

trudnym dla nich czasie i poprawić im humor, poprzez pokazanie im ciekawych sztuczek i

wspólne zabawy „na odległość”. Spotkanie to pozwoliło chociaż na chwilę zapomnieć o bólu

i odwrócić uwagę od przykrych zabiegów medycznych. 

                                                 Opracowała:

 Karina Starosta (nauczyciel – wychowawca)

     



Pamiętamy i dziękujemy! 

7 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień  Zdrowia  i  Dzień  Pracowników Służby Zdrowia.

Z  tej  okazji  nauczyciele  razem  z  dziećmi   złożyli   życzenia   wszystkim  pracownikom

oddziału  neurologii dziecięcej i psychiatrii oraz  wręczyli słodkości i  laurki  wykonane przez

dzieci-pacjentów.

To był również czas na rozmowy z dziećmi o wyjątkowo trudnej i odpowiedzialnej pracy

lekarzy  i pielęgniarek, szczególnie, że od ponad roku trwa pandemia koronawirusa.  Okazało

się , że jedna                z pacjentek -Ala  chce zostać w przyszłości lekarzem. Czas pokaże,

czy  uda  się  jej  zrealizować  swoje  marzenie.

Przedszkolaki i dzieci z klas 1-3  w ramach wspólnych zajęć  wykonały   walizeczki-apteczki

i czepki pielęgniarskie. Dzieci wycinały, kolorowały, kleiły, podpisywały zawartość apteczek.

W taki  sposób  powstały   zestawy medyczne do zabawy.   To była  jednocześnie  zabawa

i nauka…

 

                            

     



   Opracowały-tekst i zdjęcia:
Katarzyna Bednarz-nauczyciel przedszkola

Sabina Zdera – nauczyciel edukacji  elementarnej
Alicja Całus- nauczyciel edukacji elementarnej

                     

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Zjazd Gnieźnieński - 1000r.

Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000r.
Bolesław Chrobry przyjął gości bardzo
wystawnie, że wielu z nich wprost nie
wierzyło własnym oczom. Zjazd gnieźnieński
miał dla Polski wielkiej wagi następstwa.
Postanowiono na nim utworzyć
arcybiskupstwo w Gnieźnie i trzy nowe
biskupstwa: w Krakowie, we Wrocławiu i w
Kołobrzegu. Godność pierwszego arcybiskupa uzyskał brat św. 
Wojciecha, Gaudenty. Podarowana Bolesławowi I Chrobremu 
relikwia, tj. włócznia św. Maurycego, była kopią 
przechowywanego w Niemczech oryginału. Św. Maurycy był 
legionistą rzymskim w legionie tebańskim w III w. n.e., nawrócił
się na chrześcijaństwo i za to poniósł męczeńską śmierć. 
Włóczni nadano znaczenie relikwii,
ponieważ tkwił w niej gwóźdź z
krzyża Jezusa.

Bolesław Chrobry
Pierwszy  koronowanym  władcą

Polski był Bolesław – nazwany przez
potomnych  Chrobrym.  Panował
przeszło 33 lata, lecz królem został dopiero na dwa miesiące
przed śmiercią. Nastąpiło to na Wielkanoc 18 kwietnia 1025 r.
Koronacja  królewska  była  ceremonią  o  charakterze  zarówno
państwowym,  jak  i  kościelnym.  W  trakcie  jej  arcybiskup
namaszczał króla świętymi olejami. Następnie wkładano mu na
głowę koronę i podarowano insygnia władzy królewskiej: berło,
jabłko,  miecz  Szczerbiec  (prawdopodobnie  był  mieczem
koronacyjnym) - i świętą włócznię, dar Otto III. 

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

     



  „Kącik dla Rodziców”

     



                                                        
                                                                                                   Przygotowała: Brygida Grochla
                                                                                                                            Źródło: Internet

 

     



„Kącik dla Rodziców”
                                    

Jak poskromić małego złośnika?

Młodzi rodzice, na starcie, muszą się nauczyć wielu rzeczy w kwestii opieki i wychowania

dziecka.  Nie  tylko  karmienia,  przewijania,  usypiania,  ubierania,  zabawy  itp.  Przede

wszystkim muszą  opanować umiejętność  komunikowania  się  z  dzieckiem i  odczytywania

jego potrzeb. Nie każde „nie” bądź nie każdy płacz oznacza to samo. Co więcej, u dzieci do 1

roku życia, istnieje tak wiele odmian płaczu, i  każdy z nich oznacza inną niezaspokojoną

potrzebę.  Również  w  późniejszych  latach  życia  dziecka,  ważna  jest  dobra  komunikacja

i odczytywanie niewerbalnych sygnałów płynących od dziecka, które sygnalizują rodzicom,

że dziecko przeżywa trudne chwile. Najtrudniejszymi momentami rodzicielstwa są sytuacje

nieuzasadnionej,  nagłej  i  gwałtownej  złości  dziecka,  która  spada  na  rodziców  jaki  grom

z jasnego nieba i nawet rodziców o anielskim usposobieniu, potrafi doprowadzić do furii.

Jak sobie radzić ze złością dziecka?

Jak sobie radzić z własnymi emocjami, frustracją i irytacją na małego złośnika?

Jak osiągnąć spokój w trudnych sytuacjach?

Adekwatna i skuteczna reakcja na napad złości u dziecka to dla wielu rodziców niezwykle

trudne zadanie. Zazwyczaj rodzic chce, aby histeria dziecka skończyła się jak najszybciej,

tym bardziej jeśli nastąpiła ona w miejscu publicznym. Obawa przed oceną ze strony osób

postronnym jeszcze bardziej powoduje, ze rodzice reagują chaotycznie i niespójnie. Jeśli nasz

maluch,  po  pierwszej  próbie  uspokojenia  go,  jeszcze  bardziej  zaczyna  krzyczeć,  płakać

i rzucać się po podłodze, cierpliwość rodziców dochodzi do punktu, w którym racjonalne

myślenie zamienia się w emocjonalne a emocje malucha przechodzą na rodzica.

Drogi rodzicu!

Pamiętaj,  że  każdy  ma  prawo  odczuwać  wszystkie  emocje,  Twoje  dziecko  również.

Zaakceptuj fakt, że twoje dziecko bywa złe, że raz cieszy się i raduje a innym razem jest

smutne i pęka ze złości. Czy pamiętasz jak sam się ostatnio wkurzyłeś na kolegę z pracy,

kierowcę jadącego przed Tobą samochodu, swoją żonę lub męża? Różnica w przeżywaniu

emocji  tzw.  negatywnych,  między  dorosłymi  a  dziećmi,  jest  taka,  że  dorośli  w  procesie

dorastania  przyswoili  techniki  radzenia  sobie  ze  złością,  frustracją  i  lękiem.  Dorosły,

zazwyczaj potrafi kontrolować swoje emocje. Dzieci takich umiejętności nie mają, dzieci nie

posiadają zdolności do kontrolowania emocji. A Ty, drogi rodzicu, musisz swoje dziecko tego

nauczyć.Złość jest emocją, potrzebną w życiu jak każda inna i jak każda inna dostarcza nam

     



informacji o naszym aktualnym stanie emocjonalnym. Złość informuje nas o odczuwanym

dyskomforcie.  Pozwala nam na stawianie granic innym osobom, pozwala na określenie tego

co nam się podoba i z czym czujemy się dobrze a co wywołuje w nas poczucie niepokoju,

lęku. Złość wyzwala siłę i energię do działania, gdy chcemy coś w życiu zmienić. Informuje

nas, gdy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, szacunek do samego siebie i potrzebę obrony

własnej przestrzeni.

Pamiętaj,  że  pozwolenie  dziecku  na  odczuwanie  i  wyrażanie  złości,  nie  oznacza  naszej

akceptacji jego zachowań, które pojawiają się pod jej wpływem.

Jak pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych emocji, jak np. złość?

 ➔ Rozmawiaj dużo z dzieckiem o emocjach – nawet w codziennych sytuacjach opisuj swoje

uczucia,  pytaj  co  dziecko  czuje,  nie  tylko  w sytuacji  trudnych  emocjonalnie  ale  również

w  sytuacjach  pozytywnych,  kiedy  dziecko  się  raduje.  Najważniejsza  jest  nauka

rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych. Gdy następnym razem dziecko

poczuje daną emocję, będzie wiedziało jak ją nazwać, zakomunikuje Ci co aktualnie odczuwa

a Ty nie będziesz musiał się domyślać;

 ➔ Nazywaj uczucia dziecka i je odzwierciedlaj mówiąc np. „rozumiem, że jesteś zły, pewnie

bardzo chciałeś mieć tą zabawkę bo Ci się podobała. Rozumiem, że gniewasz się na mnie, że

nie mogę Ci jej kupić”;

 ➔ Mów dziecku o własnych uczuciach i  podawaj ich przyczyny np.  „Jestem dzisiaj  zła,

ponieważ nie udało mi się zrobić czegoś, na czym mi bardzo zależało”;

 ➔ podczas ataku złości, bądź przy dziecku, nie zostawiaj go samego w pokoju, nie czekaj aż

sam poradzi sobie ze złością, usiądź przy nim, złap za rękę, przytul;

 ➔ rozmawiaj z dzieckiem o tym co się z nim działo, gdy atak złości minie i Twoje dziecko

będzie spokojne; tylko wtedy gdy emocje u dziecka opadną, jest szansa, że ono usłyszy twoje

słowa;

 ➔ rozmawiaj  z  dzieckiem  na  temat  różnych  sposobów  radzenia  sobie  ze  złością,  ustal

z  dzieckiem  jaki  ono  będzie  miało  sposób  na  swoje  nerwy,  sposób  taki  musi  być

zaakceptowany przez wszystkich członków rodziny;

 ➔ pamiętaj, że dziecko uczy się najwięcej od rodziców i to w jaki sposób Ty radzisz sobie

z trudnymi emocjami jest przykładem dla Twojego dziecka. Jeśli dziecko widzi jak w złości

krzyczysz,  trzaskasz  drzwiami  możesz  być  pewien,  drogi  rodzicu,  że  zobaczysz  swoje

odzwierciedlenie  w  zachowaniu.  Dlatego  zastanów  się  nad  własnymi  metodami  radzenia

sobie ze złością i bądź dobrym przykładem dla swojego dziecka.

 ➔ Możesz bawić się z dzieckiem w różne gry dotyczące emocji np. malowanie swojej złości,

     



dokańczanie zdań „Kiedy jestem zły to…”, „Smuci  mnie…”Cieszy mnie…” itp.,  możesz

wraz z dzieckiem omawiać sceny społeczne z  książeczek i  rozmawiać o uczuciach,  które

towarzyszom bohaterom bajek, wycinanie buziek i odczytywanie emocji, czytaj dziecku bajki

terapeutyczne o radzeniu sobie z trudnymi emocjami i wiele wiele innych;

 ➔ Ważne jest abyś pozwolił dziecku na napadły złości i pozwolił mu wyładować negatywną

energie  w sposób w jaki  ustaliliście,  możecie również ustalić  sobie miejsce,  które będzie

bezpieczne dla dziecka i dla mu swobodę wyrażania uczuć (może to być kącik złości, pokój

kiepskiego dnia)

 ➔ stosuj wzmocnienia pozytywne – chwal i nagradzaj dziecko za każdym razem, gdy uda mu

się w inny sposób niż poprzez agresywne zachowanie, rozwiązać problem

A co z Tobą drogi rodzicu? Jak Ty masz sobie poradzić ze swoją złością na złość Twojego

dziecka?

Co robić gdy Twoje dziecko ma atak histerii, napady złości?

1.  Oddychaj  ?  Spróbuj  nie  przenosić  złości  dziecka  na  siebie,  to  nie  Ty jesteś  zły  tylko

dziecko przeżywa trudną chwile, dziecko komunikuje Ci, że czegoś od Ciebie potrzebuje.

2. W czasie gdy dziecko wycisza swoje emocje, również rób to Ty – to jest czas nie tylko dla

Twojego  dziecka  ale  również  dla  Ciebie.  Wycisz  się,  zdystansuj,  daj  sobie  czas  na

ochłonięcie.

3. Nie odbieraj krzyku dziecka i płaczu jako działanie na złość Tobie lub przeciwko Tobie.

Ten płacz i krzyk mają Ci zakomunikować to, czego dziecko nie potrafi powiedzieć.

4.  Mów do dziecka spokojnym głosem – nie  dopuścisz w ten sposób do eskalacji  złości

zarówno u siebie jak i u dziecka.

5. Oddychajcie razem – złapcie się za ręce i liczcie swoje głębokie oddechy ?

6.  Nie uspokajaj  się na siłę,  jeśli  czujesz,  że nie  wytrzymasz (a masz do tego prawo, bo

przecież Ty też się uczysz), poproś partnera o pomoc. Możesz w tym czasie wyjść z pokoju

i wyciszyć się. Jednocześnie zapewniasz dziecku komfort, że nie pozostało samo, w trudnej

dla niego sytuacji.

7. Po rozmowie z dzieckiem i pozytywnym rozwiązaniu, zróbcie razem co co sprawi Wam

radość.

    Radząc sobie z  emocjami dziecka i  z  własną frustracją,  budujesz specyficzną więź ze

swoim dzieckiem. Dajesz mu tym samym poczucie, że może na Ciebie liczyć w trudnych

chwilach, że gdy będzie potrzebowało pomocy, wie gdzie ma się udać i zawsze tą pomoc

otrzyma.
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WIOSENNE  ZADANIA  Z  EDUKACJI POLONISTYCZNEJ.
ZWIERZĘTA NASZYCH LEKTUR : LAMPO – PODRÓŻNIK

o Jaka to forma wypowiedzi pisemnej?

Przeczytaj uważnie przytoczone fragmenty książki pt.:  ,, O psie, który 
jeździł koleją” i powiedz, który z nich jest opisem, opowiadaniem, a który
dialogiem. Uzupełnij podpisy pod tekstami.

,, Spojrzał uważnie na kundla. Było to bardzo miłe, kudłate psisko, 
podobne trochę do szpica, a trochę do owczarka. Oczy miało wesołe i 
szelmowskie. Jedno ucho sterczało do góry, drugie w dół.
Nadawało to psu pocieszny, a zarazem zawadiacki wygląd.”

                                    Jest to  
………………………………………………

,, Pewnego dnia zadzwonił telefon z dyrekcji kolei. Zawiadowca podniósł
słuchawkę.
- Dowiedziałem się – odezwał się znajomy głos srogiego naczelnika o 
powrocie psa. Gratuluję  panu.
- Dziękuję- bąknął kolejarz. Nie wiedział, co odpowiedzieć.
- Cieszę się – powiedział zwierzchnik. -  Naprawdę się cieszę. ”

                                   To jest  
……………………………………………………..

,,Zbliżała się pora przyjazdu popołudniowego ekspresu. Słychać było już 
gwizd nadjeżdżającej lokomotywy. Zawiadowca nie wychodził zwykle do
tego pociągu. Teraz słysząc go, poderwał się nagle z miejsca. Jakieś 
przeczucie kazało mu wyjść na peron.’

                                 To jest początek 
………………………………………………………..

 Odszukaj w książce dowolny dialog i odczytaj go razem z kolegą 
            lub z koleżanką.

o Do podanych  przymiotników dopisz rzeczownik:
wierny - -----------------------------------------------------
troskliwy ----------------------------------------------------
szczery -------------------------------------------------------

     



odważny -----------------------------------------------------

o Dopisz odpowiedni przymiotnik , uzupełniając luki w zdaniach.
Lampo cechowała ( co?) --------------------------------, gdyż nie wahał się 
uratować  Adelle.
Był ( jaki? ) ---------------------------------------------------- .
Cechą zawiadowcy była ( co?) ------------------------------- , opiekował się 
psem.
Był ( jaki? ) -----------------------------------------------

Cechę można wyrazić nie tylko przymiotnikiem, lecz także 
rzeczownikiem.
odważny – przymiotnik         
odwaga -  rzeczownik

o Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu podobnym 
(bliskoznaczne):
koleżeństwo, druh, sojusznik, kolega , braterstwo, powiernik, zażyłość.

przyjaciel  ----------------------                           przyjaźń 
----------------------------
                    ----------------------                                           
----------------------------   
                    ----------------------                                            
----------------------------

o Narysuj psa Lampo , stosując dowolną techniką plastyczną.

                                        Materiał opracowała Barbara Karpińska - nauczyciel

     



Zdrowym być !!!

Wiosenne szaleństwo

           Z początkiem kwietnia w naszej placówce „wystartowały” kolejne autorskie innowacje

pedagogiczne.  Jedna z nich jest autorstwa Sabiny Mientus oraz Sabiny Zdera pt. „Elementy

arteterapii na oddziale psychiatrii i neurologii dziecięcej”. 

         Stworzona przez nas innowacja podejmuje tematykę specyficznej dla dzieci działalności

twórczej,  metod jej  pobudzania,  zasad  tworzenia  przyjaznego dla  jej  rozwoju środowiska

szkolnego,  a  w  przypadku  naszej  placówki  również  środowiska  szpitalnego.  Innowacja

poszerza podstawę programową z przedmiotów plastyka  i technika, wzbogacając je o treści

terapeutyczne  i  lecznicze.  Materiały,  które  zostaną  wykorzystane  podczas  procesów

twórczych odbiegają od narzędzi i materiałów wykorzystywanych w powszechnie stosowanej

praktyce. Pobudzanie dziecka do aktywności, pomoc w poszukiwaniu niekonwencjonalnych

metod  radzenia  sobie  z  zaistniałymi  problemami,  budowanie  w  uczniu  poczucia  własnej

wartości, a także umiejętności współpracy, to wymagane kierunki funkcjonowania tej szkoły

przyszpitalnej, do której uczęszcza dziecko przewlekle chore. 

       Innowacja ta ma na celu ukazanie jak wiele zalet niesie ze sobą podjęcie trudu nauczania

z zastosowaniem metod twórczych w oparciu o plastykoterapię, jak szeroka jest ich gama, jak

     



korzystnie wpływają one na wielokierunkowy rozwój dziecka oraz jak bardzo nauczanie takie

staje się atrakcyjną dla uczniów formą zdobywania nowej wiedzy  i umiejętności. 

      Innowacja  pedagogiczna  „Elementy  arteterapii  na  oddziale  psychiatrii  i  neurologii

dziecięcej”  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. A oto pierwsze

prace  naszych  uczniów-wychowanków-pacjentów,  które  są  efektem  kreatywnej  pracy  na

zajęciach innowacyjnych.     

     



Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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