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Wymarzone wakacje.

Nie ma chyba osoby, która nie chciałaby przyjemnie spędzić wakacji. Gdy zbliżają się

wakacje, planujemy nasz czas wolny. Wspólnie z pacjentami oddziału chirurgii dziecięcej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, zorganizowaliśmy wystawę prac

plastycznych: „Moje wymarzone wakacje” podjedliśmy również dyskusję na ten temat, padło

pytanie: Jak najlepiej spędzić wolny wakacyjny czas? O to kilka propozycji uczniów:

- aktywny weekend – uprawiasz sport? Możesz połączyć pasję razem z wypoczynkiem.

Wystarczy udać się na miejsce przystosowane do sportu. Spływ kajakowy, szkoły surfingu,

kluby piłkarskie, tenisowe.

- wakacje nad morzem lub jeziorem – niekoniecznie polskim. Można się opalać, odpoczywać,

słuchać muzyki, zażywać kąpieli w wodzie, wędkować, zwiedzić port, rejs statkiem: kurs

sterownika. Padło wiele propozycji.

- wyjazd w góry – wspinaczka górska, wędrówki, miło spędzony czas na łonie natury od

zgiełku miasta. Można się wybrać z przyjaciółmi , warto pamiętać o bezpieczeństwie, dlatego

warto pójść z przewodnikiem.

- zwiedzanie miast – opcja dla ciekawych świata. Przepiękne budynki, katedry, kościoły,

zabytkowe miasta mogą przybliżyć nam kulturę oraz styl życia. Wycieczka do zoo, muzeum,

zwiedzanie pięknego rynku np. w Krakowie.

- wakacje z atrakcjami? – lekki zastrzyk emocji…Wyprawa do Escape Roomu to świetny

pomysł na przygodę z przyjaciółmi bez potrzeby dalekiego opuszczania domu. Skok ze

spadochronem to marzenie wielu osób, może w te wakacje uda się je spełnić?

     



Padło wiele propozycji, ale najważniejsze aby wakacje wywołały uśmiech na twarzy. Ważne

są momenty, które budujemy z bliskimi nam osobami, a jeśli towarzyszą temu atrakcje należy

się cieszyć dzielić chwilą i zapamiętać na długi czas. 

Życzę udanych słonecznych wakacji!

Opracowała: mgr Kotulla Ilona nauczyciel wychowawca.

     



Innowacja Pedagogiczna

„Elementy arteterapii

na oddziale psychiatrii i neurologii dziecięcej”

W  Zespole  Placówek  Specjalnych  przy  zakładach  opieki  zdrowotnej  w  Opolu

z pierwszym dniem kwietnia 2021r. rozpoczęły: pani Sabina Mientus oraz pani Sabina Zdera

realizację  autorskiej  innowacji  pedagogicznej  z  zakresu  działań  plastyczno-technicznych

„Elementy  arteterapii  na  oddziale  psychiatrii  i  neurologii  dziecięcej”.  Zajęcia  zakończono

z ostatnim dniem czerwca 2021r.  

  Innowacja  dydaktyczno-wychowawcza  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

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. Tematyna zajęć brzmiała następująco:

·Zdobienie przedmiotów z drewna, metalu oraz szkła różnymi technikami   

            plastycznymi.

·W kwiecistym świecie – kompozycje z bibuły, krepiny i foamiranu.

·W świecie kolorowych obrazków z pasków - iris folding.

·W papierowy płaskim i przestrzennym świecie - origami.

·W świecie modeli, figurek i ozdób z różnych mas plastycznych.

·Tworzenie projektów kartek okolicznościowych. 

·Nasze emocje - kreatywne mandale.

·Nasze emocje - obrazy malowane dziesięcioma palcami.

·Pejzaże, martwa natura i abstrakcja przedstawiane za pomocą wybranych

            technik rysunkowych, technik malarskich bądź technik mieszanych.

·Portrety przedstawione za pomocą wybranych technik rysunkowych, technik 

            malarskich bądź technik mieszanych.

       

             Przedstawiamy  kilka  z  wielu  prac  sfotografowanych  w  trakcie  zajęć

innowacyjnych- dowód ciężkiej a owocnej pracy naszych uczniów-wychowankó-pacjentów.

     



     



Opracowała: Sabina Zdera, nauczuciel edukacji wczesnoszkolnej

                     Sabina Mientus,  nauczyciel-wychowawca

Zdjęcia: Sabina Zdera

     



„Kącik dla rodziców”
Jak przygotować dziecko na pierwsze samodzielne wakacje ? – poradnik.

Decyzja zapadła…moje dziecko jedzie na   pierwsze kolonie…i co teraz? Otóż zacznie

się najfajniejszy okres przygotowań do wakacji! Trzeba zadbać o pozytywne nastawienie do

wyjazdu oraz zebrać wszystkie niezbędne rzeczy. Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę,

aby pierwszy samodzielny wyjazd okazał się niezapomnianą przygodą?

Rozmowa  rodziców  z  dzieckiem  o  kolonii zawsze  powinna  być  pozytywnie

ukierunkowana.  Mówmy  i  opowiadajmy  o  wszystkich  pozytywnych  stronach  takiego

wyjazdu.  Nastawmy  dziecko  na  dobre  przeżycia,  nowe  znajomości  i  mnóstwo  zabawy.

Oczywiście  dzieci  same  wiedzą,  że  w  jakimś  stopniu  będą  tęskniły,  ale  unikajmy  i  nie

poruszajmy tematu tęsknoty pod tym kątem, że rodzice sami zaczynają mówić, jak bardzo

będą tęsknili za dzieckiem. Takie sygnały niepotrzebnie wzbudzą w dziecku poczucie strachu.

Tęsknota jest normalnym i pozytywnym zjawiskiem, ale rozczulanie się w niczym dziecku

nie  pomoże.  Przed  wyjazdem  i  nawet  w  jego  trakcie  staramy  się  dziecko  podbudować

i utwierdzić w przekonaniu, że pobyt na kolonii jest rewelacyjnym czasem i trzeba z takich

chwil  korzystać.  Kolonie  są  tak  zorganizowane,  aby  maksymalnie  wypełnić  uczestnikom

każdy dzień.  Dzieci  nie  będą miały wtedy czasu na tęsknotę.  Radzi  się  również,  aby nie

pakować na wyjazd rodzinnych zdjęć, a nawet zdjęć pupili.  Warto opowiedzieć dziecku, jak

wyglądają  kolonie.  Poruszyć  temat  porannych  pobudek,  wspólnego  mieszkania

z rówieśnikami, czy posiłków itp.  Przekazane dziecku w opowieściach informacje,  pozwolą

oswoić mu się z nową sytuacją już przed wyjazdem. Porozmawiajcie również z dzieckiem, że

jego przyszły wychowawca to nie taki szkolny nauczyciel. Powiedźcie dziecku, że mówienie

o wszystkich dobrych i przede wszystkim złych rzeczach, to nie skarżenie. Wyjazd ma być

przyjemnością,  a  czasami  między  dziećmi  zdarzają  się  konflikty.  Mówcie  przyszłemu

koloniście, że ze wszystkim może zwrócić się do wychowawcy. To bardzo ważne.

Co spakować do walizki?

Zawsze  przed wyjazdem rodzice  otrzymują  informacje  i  listę  rzeczy,  które  należy

spakować  dziecku.  Dziecko  powinno  uczestniczyć  w  szykowaniu  i  przede  wszystkim

pakowaniu  rzeczy  na  kolonie.  Po  przyjeździe  uczestnicy  są  świadomi,  co  i  gdzie  mają

w bagażu. Wiedzą, jak wyglądają ich ubrania, czy przybory toaletowe. Dzięki temu czują się

pewniej. Znajomość zabranej na kolonie garderoby ułatwia dziecku kompletowanie stroju na

każdy  dzień.  Wychowawca  w  zależności  od  warunków  pogodowych  pilnuje  swoich

kolonistów,  aby  odpowiednio  się  ubrali,  ale  kolonijny  wyjazd  daje  dziecku  możliwość

decydowania o wyborze ubrania. Na wyjazd wybierzcie również ubrania, które ewentualnie
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mogą się zniszczyć, poplamić itp. Dziecko w razie czego nie będzie przeżywało straty oraz

nie będzie myśleć o tym, że mama „się zdenerwuje”.

   Co można przed wyjazdem poćwiczyć z dzieckiem  ?

o zróbcie sobie w domu próbne wieczory odnośnie dbania o higienę

o zwróć uwagę, czy Twoje dziecko potrafi spakować np. swój mały plecak, na zasadzie 

poukładania w nim rzeczy, a nie wrzucenia i mówienia, że nic się nie mieści

o otwarcie porozmawiaj o utrzymywaniu w porządku swoich osobistych rzeczy oraz po 

sobie czystości w toalecie

o możecie zorganizować nocowanie dziecka u rodziny /znajomych, bez dzwonienia; 

poćwiczyć rozstania i przywyknąć do pożegnań

o wybierzcie się wspólnie na małe zakupy/ do cukierni tak, aby dziecko miało w swoim 

plecaku portfel i pieniążki, pozwól mu wybrać i zapłacić. Zobacz jak pilnuje gotówki, 

jak i gdzie ją chowa

Jak rodzić powinien przygotować się na wyjazd dziecka?

Spokój, zaufanie i duma z samodzielnie wyjeżdżającego dziecka. To tak na początek.

Drogi Rodzicu również wzbudź w sobie pozytywne myślenie i nie zakładaj żadnych czarnych

scenariuszy wielkiej  tęsknoty dziecka  za domem,  czy tego,  ze sobie nie  poradzi  albo nie

znajdzie przyjaciół. Masz jeszcze jakieś pytania i wątpliwości przed wyjazdem? Zadzwoń do

organizatora  kolonii  i  porozmawiaj. Otwarcie  i  bez skrępowania.  Nie ma zbędnych  pytań

odnośnie samodzielnych wyjazdów dzieci. Zapoznaj się również z opiniami innych rodziców.

Kiedy Twoje dziecko będzie się świetnie bawiło, Ty również wykorzystaj ten czas, ale tylko

dla siebie. Takie samodzielne wakacje dzieci, to kolejny krok w rozwoju całej rodziny.

       Opracowała: Karina Starosta – wychowawca 

                                                                  Zdjęcie: Internet
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PRZYSTĄPIENIE 

ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH PRZY ZOZ W OPOLU 

DO PROJEKTU

          Z początkiem marca 2021r. nasza placówka- Zespół Placówek Specjalnych przy z.o.z.

w  Opolu  dla  której  Organem  Prowadzącym  jest  Urząd  Marszałkowski  Województwa

Opolskiego,  przystąpił  do  projektu  „OP@LSKIE DLA  podstawówek-  zdalne  nauczanie

zbliża!” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania

9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

         Dzięki przystąpieniu do wyżej wymienionego projektu, do rąk własnych Dyrektora ZPS

przy zoz w Opolu,  Pana Waldemara  Raźniewskiego,  przekazane zostało 13 laptopów. Te

z kolei   rozdzielono do użytku służbowego pomiędzy pracowników szkoły przyszpitalnej,

które były niezbędne do prowadzenia zajęć on-line.

        Dzięki nowym laptopom, kontakt pomiędzy nauczycielami a uczniami w tak trudnym

dla nas wszystkich czasie był o wiele prostszy i przyjemniejszy. W czasie nauczania zdalnego

wszelkie wiadomości, prezentacje, przesyłane karty pracy odbywało się bezproblemowo. 
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            Edukacja zdalna stała się bardziej atrakcyjna i urozmaicona. Stało się to dzięki

zastosowaniu  materiałów  multimedialnych  i  zasobów  cyfrowych.  Nowoczesne  i  szybkie

laptopy  są  gwarancją  komunikacji  pomiędzy  uczniem  a  nauczycielem  bez  przeszkód

i problemów technicznych. 

        Przystąpienie szkoły do projektu zaproponowanego przez Departament Edukacji i Rynku

Pracy  to  przykład  wspierania  środowiska  szkolnego  przez  Organ  Prowadzący,  dokładnie

w tym czasie,  gdy środowisko tego potrzebuje.  Pandemia  i  wprowadzenie  obowiązkowej

edukacji  zdalnej  dla  wszystkich  w  ostatnim  roku  było  ogromnym  wyzwaniem.  Tylko

wspólnymi siłami podołaliśmy zadaniom z tym związanymi.

 

Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



Dzień Dziecka na oddziale neuropsychiatrii
Jakie jest moje największe marzenie?

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka na oddziale neuropsychiatrii nie było lekcji. Od rana

bawiliśmy się  znakomicie.  Zaczęliśmy od dekorowania  sali  i  dmuchania  balonów. Temu,

komu nie starczyło w płucach powietrza mógł skorzystać z pompki do dmuchania balonów.

Kiedy wszyscy mięli nadmuchane balony, napisaliśmy na nich swoje największe marzenia a

potem  zawiesiliśmy  je  pod  sufitem,  żeby  każdy  mógł  przeczytać,  o  czym  inni  marzą.

Najczęstszym marzeniem był oczywiście powrót do domu. Były też dalekie podróże i powrót

do zdrowia.  Następnie pośród słodyczy oglądaliśmy film „Alicja w krainie czarów”, żeby

popłynąć wspólnie ze swoimi marzeniami w tę podróż z Alicją.

                                       Opracowanie: Zuzia, lat 17

     



Integracja na oddziale – wspólne wykonywanie
plakatów na temat dzikich zwierząt

Kiedy wreszcie można było wrócić w pełni do nauczania stacjonarnego i uczniowie

mogli  na  nowo  ze  sobą  współpracować,  na  oddziale  neuropsychiatrii  zorganizowałyśmy

zajęcia mające pomóc młodzieży w integrowaniu się.

Pod okiem pani A. Berlik, A. Chruściel oraz A. Szymków-Stadnickiej uczniowie wykonywali

plakaty  związane  z  dziko  występującymi  zwierzętami  na  świecie.  Poniżej  przedstawiamy

efekty ich pracy.

                                                                                      Opracowanie: A. Szymków-Stadnicka

     



     



HISTORIA - a to ciekawe!

Za pasem już maj. Wiosna w pełni. Kwitną bzy, słońce rozpieszcza nas prawie letnią
pogodą. Akurat w maju wypada nam Polakom wiele świąt! I Święto Pracy (1 maja), i Święto
Flagi  Rzeczpospolitej  Polskiej (2  maja),  i  Święto  Konstytucji  3  Maja (3  maja),
i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (12 maja), i  Międzynarodowy Dzień Muzeów (18
maja),  i Dzień Matki (26 maja), i wreszcie - Dzień Białego Bociana (31 maja)! Ile okazji do
świętowania!

Poniżej kilka pytań tyczących się naszej historii, a związanych z właśnie majowymi
świętami.

Kto był autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”? 
a. Jan Henryk Dąbrowski,
b. Józef Wybicki, 
c. Stanisław August Poniatowski,

W jakim państwie powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”?
a. we Włoszech,

b. we Francji,
c. w Niemczech,

Jakie postacie historyczne są 
wymienione w tekście hymnu?

a. Wybicki, Poniatowski, Czarniecki,
b. Bonaparte, Czarniecki, Poniatowski,
c. Bonaparte, Czarniecki, Dąbrowski,

Kiedy uchwalono Konstytucję 3 Maja?:
a. 1791 r.
b. 1794 r.
c. 1798 r.

Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę 
nadano Konstytucji 3 Maja byli:

a. Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki,
Stanisław Małachowski,

b. Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki,
c. Stanisław August Poniatowski, Napoleon, Michał Wiśniewski,

Flaga Polski ma następujące barwy:
a. czerwono – biała,
b. biało – czerwona,
c. niebiesko – żółta.

     



Kiedy przypada Święto Flagi Polskiej:
a. 1 maja,
b. 13 maja,
c. 2 maja,

Kto ma obowiązek wywieszania flagi podczas świąt narodowych:
a. nikt,
b. wszyscy obywatele Polski,
c. wszystkie instytucje państwowe oraz miejsca użyteczności publicznej,

Na czym polega praca pielęgniarki?
a. robi zastrzyki, podaje tabletki, podlewa kwiaty,
b. podaje leki, robi zastrzyki, wkłada wenflon,
c. wkłada wenflon, podaje leki, przesadza drzewa,

Co możemy zobaczyć w muzeum?
a. żywe żaby, ślimaki, wije, dżdżownice, 
b. koncentrat pomidorowy, kukurydzę w puszce, rzodkiewki,
c. miecz, tarczę, kałamarz, pergamin, papirus.

Co należy wręczyć Mamie z okazji Dnia Matki?
a. kupić bukiet kwiatów lub nazbierać kwiatuszków na pobliskiej łączce,
b. zrobić laurkę lub wyjątkową zakładkę do książki,
c. posprzątać mieszkanie, ugotować obiad, zrobić kanapki, 

Kiedy wypada Dzień Białego Bociana?
a. 1 czerwca,
b. 31 maja,
c. 29 maja. 

 Według  spisu  z  2004  r.  w  Polsce  żyło  52  tys.
lęgowych par bociana,  co oznaczało,  że co piąty
bocian na świecie "był Polakiem". Teraz, według
wstępnych  ocen,  liczba  bocianów  w  Polsce  nie
przekroczy 45 tys. par, może być nawet bliższa 42-
43  tysiącom.  Najwięcej  z  wszystkich  krajów
europejskich  bocianów zamieszkuje… Hiszpanię.
Na  drugim  miejscu  znalazła  się  Polska,  dalej
Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa.

Oprac.: Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS

Źródło ilustracji: domena publiczna

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Humor z zeszytów historii

d. Bolesław  Krzywousty  podzielił  Polskę  między  swoich  synów,  a  z  pewnej  części
jednego z nich zrobił dzielnicę senioralną. 

e. Chrobry pomógł odzyskać tron swemu zięciowi Świetopchełkowi. 

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

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

h. Król  Ludwik  XIV żył w pięknym stylu,
który  do  dziś  nie zaginął  i  można  go
kupić w komisie.

i. Lawa  Wezuwiusza  tak  dalece zachowała  wszystko
w Pompei, ze znaleziono tam kobiety w  trakcie
szydełkowania na drutach. 

j. Po  bitwie  na  polu  grunwaldzkim zostało  więcej
nieboszczyków niż przyszło.

k. Sobieski  kochał  Marysieńkę,  ale ciągnęło  go  do
Turków. 

l. W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie żyli  w jaskiniach,
które były gniazdami cywilizacji. Później zaczęli budować szałasy,
nie mieli ubrań, nawet koszul, tylko dziury na przepuszczanie dymu.
Rozporządzali  bardzo  prymitywnymi  narzędziami  do  założenia
rodziny. 

m. Już Rej pisał po polsku, ale dopiero Kochanowski pokazał, jaki ma
język.

n. Wieś  była  samowystarczalna:  kobiety  dostarczały  mleka,  mięsa  i
skór. 

o. Drzymała woził się wozem naokoło, a Niemcy mogli mu
naskoczyć. 

p. Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach. 

q. Słowianie  mieszkali  w drewnianych  domach,  z  których
dym  wychodził  mniejszymi,  a  Słowianie  większymi
otworami. 
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Teresa Podolak oraz uczniowie z neuropsychiatrii

Źródło ilustracji: domena publiczna

     



SPOTKANIE  Z  WAKACYJNĄ  PRZYGODĄ
    
                           LATO,  LATO,  CO  TY  NA  TO.........

Przeczytajcie bajkę ludową / autor nieznany/:  ,, KTO  MOCNIEJSZY,”  która 
wprowadzi Was w atmosferę lata.

Skowronek śpiewał swoją swoją najcudniejszą pieśń dla słońca. Przelatywał właśnie 
wiatr.
Nie podobało mu się, że ptaszek chwali słońce.                                                                        
- Dlaczego chwalisz tylko słońce, a nie wspominasz słowem o księżycu, deszczu, wichrze i
mrozie?
- Słońce jest potężne, słońce jest dobre......
- Co tam twoje słońce........  Ja jestem mocniejszy. Zaraz możesz się o tym przekonać.
Poleciał w górę, zostawiając zdziwionego skowronka.
Zatrzymał się i gniewnym głosem zawołał do słońca:
- Podobno jesteś silniejsze ode mnie?
Słońce milczało.
- Ja gnam potężne statki na morzach i, jeśli zechcę, topię je, jak łupiny, łamię najpotężniejsze 
drzewa,
niszczę domy……  a ty?   
Słońce milczało.
- Nikt się nie oprze mojej sile, nikt mnie nie wstrzyma w pędzie…..  Powiedz, kto z nas jest 
mocniejszy?
A wtedy słońce roześmiało się dobrodusznie i odrzekło krótko:
- Ja mój dumny wietrze……..
Coooooo? – oburzył się wiatr. – To nieprawda! Możemy się zaraz założyć.
- Zgoda….  -  odpowiedziało słońce.
- Widzisz drzewa rosnące w polu? – wołał wiatr. – Kto szybciej złamie najgrubsze z nich, 
będzie zwycięzcą.
- Szkoda drzew, niech rosną na pożytek człowiekowi.
- Wybieram inny zakład. Po morzu płyną statki. Widzisz?
- Widzę……
- Kto z nas szybciej zatopi jeden z nich w morskiej głębinie?
- Na statkach są ludzie, towary….. – sprzeciwiło się słońce.
- Więc ty wybieraj!  -  wołał rozgniewany już na dobre wiatr.
- Spojrzyj, polną drogą idzie człowiek….
- Widzę….. – świstał wiatr. – Uniosę go z sobą, rozbiję. A ty?
- Poczekaj, po co go krzywdzić. Człowiek ma palto, kto z nas mu je zdejmie, ten będzie 
zwycięzcą. Zgoda?
- Zgoda….
Dopadł dalekiego wędrowca wiatr. Dmuchał ze wszystkich stron, szarpał…. Człowiek otulił 
się    
Paltem i szedł uparcie naprzód.
Kilka razy wiatr przypuszczał coraz gwałtowniejsze ataki, ale nie zdołał człowiekowi zdjąć 
płaszcza.
- Spróbuj ty! – rzekł do słońca.
A słońce z najmilszym uśmiechem odpowiedziało mu: - Dobrze!- i śmiało się dalej .

     



Na dworze zrobiło się cieplej.
- Dlaczego nie zdejmujesz człowiekowi palta? – szydził wiatr.
Słońce śmiało się  coraz serdeczniej, a od tego śmiechu cały świat poweselał. Zrobiło się 
gorąco….                              
  Przystanął wędrowiec, otarł pot z czoła i zdjął palto.
  Zdziwiony wiatr świsnął przeciągle:
  - Słońce zwyciężyło…..  -  i pognał dalej.
A skowronek w błękicie śpiewał przerwaną piosenkę.

Sami widzicie, że nadeszło już upragnione lato. Tak naprawdę słońce i wiatr mogą iść w 
parze, jeśli 
służą dla dobra ludzi. W upalne wakacje na pewno docenimy powiew lekkiego wiatru.

W niżej podanych zdaniach ukryły się nazwy różnych kwiatów. Odszukaj je.

On ma kolorowe kredki w pięknym piórniku.
To jest dobra tektura.
Maciej karmi ptaki.
Rodzice pochwalili Amelkę za piękny rysunek.
Janek i Rysiek grają w piłkę nożną.
Podróż Adama do Warszawy była bardzo przyjemna.

Każdy z nas chciałby bezpiecznie spędzić wakacje. Musimy unikać pewnych 
niebezpieczeństw, np.

Gdy jesteś rozgrzany (a) słońcem i zabawą, nie skacz do zimnej wody!
Korzystaj z akwenów wodnych w towarzystwie osób starszych oraz kąp się w miejscach 
dozwolonych
pod okiem ratowników!
Lody jedz tylko ze sprawdzonych źródeł!
Wędrując po górach trzymaj się oznakowanych szlaków!
W czasie burzy natychmiast oddal się od drzew i słupów wysokiego napięcia!

                   Zdrowych i bezpiecznych wakacji życzy,, Ortografek.’’ Do zobaczenia we 
wrześniu! 

                                                              / Materiał przygotowała Barbara Karpińska- nauczyciel
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