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Żegnaj lato, witaj jesieni

Coraz, krótsze dni, coraz chłodniejsze
poranki, opustoszały pola i łąki, nie
słychać śpiewu ptaków. Nastała jesień,
bajecznie kolorowa i bogata w spadające
liście. 
Po minionych wakacjach zostały
wspomnienia i zdjęcia /wycieczka do Izby
Leśnej w Kup/.
  

   To nic, że słońce nie świeci już takim       
   blaskiem dla pacjentów dziecięcego   
   oddziału chorób płuc w Kup jesień to 
   pora wesoła, roześmiana i gwarna jak 
   szkoła. Gdy pogoda sprzyja pacjenci 
   wychodzą na spacery do Stobrawskiego 
   Parku. Dzieci  prowadzą obserwacje 
   przyrodnicze, zbierają materiał 
   przyrodniczy do zajęć, wspaniale bawią 
   się na świeżym powietrzu...  

Gdy aura nie sprzyja wyjściom na spacery
organizowane są zajęcia , na których 
dzieci aktywnie i twórczo spędzają czas.
Wykonują dekoracje do sali.

     



Efektem uczestnictwa w zajęciach są 
piękne prace statyczne i ruchome.

Opracowała: Brygida Grochla

     



Dzień  Drzewa

Święto  Drzewa to  była  okazja,  żeby na oddziale  neuropsychiatrii  zorganizować wspólne

zajęcia  dla  przedszkolaków  i  dzieci  z  klas  młodszych.  W  trakcie  zajęć  rozmawialiśmy

o znaczeniu drzew  i o prostych sposobach  ochrony przyrody. Starsze dzieci czytały zagadki

przyrodnicze, a młodsze  odgadywały. Dzieci wysłuchały też wierszy  „Wśród drzew” oraz

oglądały ilustracje i naturalne okazy  owoców  i liście różnych drzew. Kasztany, żołędzie,

szyszki   udało  się  policzyć  i  pogrupować.  Leśna  piosenka   była  okazją  do   zabaw

dźwiękonaśladowczych.  Dzieci  układały  też  hasła  i  rymowanki  o  ochronie  przyrody.

Każdy  kto  chciał  mógł  zrobić  samodzielnie  przestrzenne   drzewo  z  pakowego  papieru.

Dzieci zaprojektowały  naprawdę ładne i oryginalne drzewa, które przyozdobiły kolorowymi

liśćmi z dziurkaczy oraz materiałem przyrodniczym. W większości dzieci zabrały z sobą do

domu , na pamiątkę  papierowe drzewa😊

                  

                  Tekst - Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

                                 Zdjęcia - Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



Pokochaj jesień

Spróbuj pokochać jesień

z niesamowitymi urokami

Spójrz ile piękna niesie

obdarzając cię nowymi dniami.

Kolorowo jak wiosną

barwne liście ostatki zieleni

Dadzą chwilę radosną

twą szarość życia mogą odmienić.

Wieczór szybciej nastaje

słońce też znika wcześniej niż latem

Lecz nowe czy nie daje

chwile spokoju skorzystaj zatem.  

                                                                                                       Tadeusz Karasiewicz

     



Wraz z dniem 23 września na oddział  neuropsychiatrii  zawitała jesień. W ostatnim

czasie dzieci nie miały okazji  do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Z tego

względu wychowawcy starali  się przenieść jesienny klimat  do szpitalnych sal  lekcyjnych.

Młodzi  pacjenci  wykonywali  przepiękne  prace  plastyczno-  techniczne,  wykorzystując

rozmaite  materiały  oraz  dary  natury  w postaci  kolorowych  liści,  kwiatów,  traw i  nasion.

Mimo  coraz  krótszych  i  deszczowych  dni  dzieci  nie  przestają  zadziwiać  swoją

pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem.

     



Opracowała: Natalia Knicz, nauczyciel- wychowawca

     



Prace  plastyczne  pacjentów  z  oddziału  pediatrii

 ( wrzesień – październik 2021r.)

 

Opracowała: Karina Starosta- Nauczyciel-wychowawca

     



                                                                                          „Kacik dla rodziców”

 

Jak wzmocnić odporność dzieci?

  Wraz z nadejściem jesieni rozpoczął się sezon na przeziębienia oraz infekcje, które

częściej  dotykają  dzieci  niż  dorosłych.  W  tym  okresie  szczególnie  musimy  wzmacniać

odporność. Układ immunologiczny dorosłego ukształtował się na przestrzeni lat, wraz z jego

rozwojem.  Natomiast  układ  odpornościowy  dziecka  od  chwili  jego  narodzin  jest  ciągle

narażony na bakterie, alergeny i wirusy. Dlatego w tym czasie rodzice powinni szczególnie

skupić się na zdrowiu i wzmacnianiu odporności swoich pociech. 

Większość rodziców w pierwszych latach życia  dziecka zastanawia się,  kiedy jego

pociecha przestanie chorować? Niestety, układ odpornościowy kształtuje się w pierwszych

dwunastu latach życia, aby w końcu nabrać pełnej zdolności obronnej organizmu. Dziecko

chodzące do żłobka czy przedszkola jest bardziej narażone na zachorowanie, ze względu na

częstą  styczność  z  obcymi  bakteriami  oraz  wirusami.  Ponadto  stres  związany  z  rozłąką

rodzicami także niekorzystnie wpływa na zakażenia. Dlatego średnia ilość zachorowań to ok.

6–8 infekcji z gorączką u dzieci do 12 r.ż. w ciągu roku. Natomiast, gdy zdarza się to częściej

albo  dziecko  łapie  coś  poważniejszego,  jak  np.  zapalenie  oskrzeli,  a  potem  płuc,  warto

skonsultować się z lekarzem w celu poznania przyczyny złego stanu zdrowia dziecka. 

Aby wzmocnić odporność u dziecka, należy odpowiednio przygotować je do jesienno-

zimowej aury. Rodzice powinni zadbać, aby dziecko przede wszystkim:

•Przyjmowało regularnie płyny –drogi  oddechowe będą nawilżone,  dzięki  czemu

bakterie  i  wirusy  trudniej  przenikają  do  organizmu.  Najlepsza  jest  woda

niskozmineralizowana albo herbata, np. owocowa z dodatkiem miodu, cytryny, soku

malin  (dodanych  do  ostudzonego  wywaru).  Sprawdzą  się  również  zdrowe i  pełne

witamin świeżo wyciśnięte soki owocowe lub warzywne. 

•Jadło  zdrowo  –urozmaicona  dieta  dostarcza  składniki  odżywcze,  witaminy  oraz

składniki  mineralne  niezbędne  do  codziennego  funkcjonowania.  W jadłospisie  nie

może zabraknąć  pełnych ziaren,  porcji  białka  w postaci  białego mięsa,  ryb,  jajek,

produktów mlecznych, warzyw, owoców, nasion, orzechów i olejów roślinnych.

     



•Nie przegrzewało się– powinno być ubrane ciepło, ale nie może się pocić. Sprytnym

sposobem jest  ubiór na tzw.  „cebulkę”,  ponieważ dziecko na pewno nie  zmarznie,

gdy będzie mu za gorąco – może coś zdjąć. U mniejszych dzieci warto mieć ze sobą

coś na głowę, w razie silnego wiatru. Należy pamiętać także o odpowiednim obuwiu,

aby dziecku było ciepło i sucho w stopy. Większe dziecko warto zapytać co jakiś czas,

czy nie jest mu zimno lub za ciepło.

•Posiadało stały rytm dnia, aby mogło regularnie jeść i odpoczywać.

•Codziennie  wychodziło  na  zewnątrz,  przynajmniej  na  godzinę  dziennie.  Jeśli

pozwala na to pogoda, warto wybrać się na plac zabaw, spacer czy rower.

•Przebywało w pomieszczeniach z temperaturą ok. 19-22⁰C.  Należy pamiętać   

regularnym  wietrzeniu  mieszkania,  szczególnie  po  i  przed  snem  oraz  nawilżaniu

powietrza, używając mokrych ręczników, elektrycznych nawilżaczy z dodatkiem

olejku eterycznego.

•Regularnie spożywało miód. Jest on dobrym środkiem na budowanie odporności.

Korzystnie  wpływa  na  pracę  mózgu,  serca,  wątroby  i  żołądka.  Ma  również

właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze, dzięki temu uzupełnia proces hartowania.

•Przyjmowało  preparaty  wzmacniające  odporność  dostępne  w  aptece  np.

probiotyki, kwasy omega-3.  Jednak przed podaniem czegokolwiek dziecku należy

skonsultować  się  z  pediatrą  lub  farmaceutą,  ponieważ  ich  stosowanie  musi  być

odpowiednio dostosowane do zdrowia i potrzeb dziecka.

Pamiętajmy, że  wzmacnianie  odporności  dziecka  oprócz  zbilansowanej  diety  oraz

uzupełniania niedoborów cennych składników odżywczych to długofalowy i złożony proces.

Należy pamiętać o codziennych, zdrowych nawykach, aby w okresie osłabionej odporności

organizm naszego dziecka był silny i gotowy do walki z wirusami i bakteriami.

Karina Starosta: Nauczyciel-wychowawca

     



„Kącik dla rodziców”

Co lubi mózg ?            

   

Mózg jest najbardziej złożonym organem w ciele człowieka, zużywającym aż 20-25%

energii  produkowanej  przez  organizm.  Stanowi  on  centrum dowodzenia,  które  kontroluje

resztę  narządów.  Pozyskuje  informacje  z  otaczającego  świata,  przechowuje,  a  także

przetwarza  je  na  różne  sposoby.  Procesy  zachodzące  w  mózgu  odpowiedzialne  są  za

większość  ruchów,  kontrolowanie  funkcji  życiowych  i  zachowań,  a  także  za  odczuwanie

emocji, myślenie i naszą pamięć. Badania wykazują, że człowiek w trakcie całego życia może

w sposób znaczący wpłynąć na poziom rozwoju mózgu, a w konsekwencji poprawić jakość

funkcjonowania dzieci i dorosłych.

Co zatem możemy zrobić, aby wspomóc ten proces ?

Mózg lubi dobrze zjeść

Badania  wykazują,  że  działanie  naszego  układu  nerwowego  może  ulec  znacznemu

pogorszeniu nawet przy niewielkich niedoborach składników odżywczych. Wynika z tego, iż

stan zdrowia mózgu jest silnie związany ze sposobem odżywiania. Złe nawyki żywieniowe

mogą  doprowadzić  do:  wahań  nastroju,  szybszego  zmęczenia,  osłabienia  koncentracji,

obniżenia osiągnięć fizycznych   i umysłowych, zaburzeń przekazywania informacji, a nawet

depresji. Rodzaj spożywanego pokarmu znacząco wiąże się z zachowaniem oraz sposobem

     



myślenia.  Wykazano,  że składniki  odżywcze wysokiej  jakości  w istotny sposób kształtują

poziom intelektualny człowieka,  a odpowiednio dobrane pożywienie znacząco pomaga 

w zwiększaniu energii organizmu. 

Co zatem zaserwować naszemu „procesorowi” ?

Wśród większości badań najwięcej uwagi poświęca się składnikom odżywczym takim jak:

Kwasy tłuszczowe omega 3  - szczególnie w formie DHA i EPA, ARA (stymulacja rozwoju

mózgu    w każdym wieku,  pobudzenie  aktywnych ośrodków poznawczych,  zwiększenie

sprawności pamięci, ochrona przed procesami starzenia). Największą ilość znajdziemy 

w tłustych rybach min. łosoś, sardynki, makrela, halibut).

Białko -  poszczególne  aminokwasy  są  odpowiedzialne  za  prawidłową  produkcję

neuroprzekaźników, np. aminokwas tryptofan – wykorzystywany do wytwarzanie serotoniny,

która kształtuje nastrój i prawidłowe samopoczucie). Pełnowartościowe białko (zawierające

wszystkie aminokwasy) znajdziemy głównie w mięsie, a także w rybach, jajkach i nabiale).

Witaminy z grupy B – nazywane inaczej „witaminami antystresowymi” - pomagają 

w  utrzymywaniu  właściwej  pracy  systemu  nerwowego,  biorą  udział  w  regenerowaniu

komórek nerwowych i tworzeniu nowych. Są niezbędne do wytwarzania serotoniny 

i dopaminy, które odpowiadają min. za odczuwanie szczęścia, skupienie uwagi i czujność.

Organizm  nie  przechowuje  większości  witamin  z  grupy  B,  dlatego  muszą  być  one

systematycznie  uzupełniane.  Najbogatsze  ich  źródło  znajdziemy  głównie  w  mięsie,

podrobach, jajach, rybach i serach.

 Płyny – niedobór doprowadza do obniżenia wydajności mózgu.

Mózg lubi bezwarunkową miłość i akceptację

Rozwój  połączeń  nerwowych  młodego  człowieka  umożliwiających  mu  radzenie  sobie  ze

stresem      i złością zależny jest od tego w jaki sposób rodzic reaguje na pojawiające się

emocje.  Z  tego  względu  warto  poważnie  traktować  zarówno pozytywne  jak  i  negatywne

doświadczenia emocjonalne dziecka.  Bycie wrażliwym i otwartym rodzicem na wszystkie

przeżycia młodej osoby w trakcie rozwoju pomoże w wykształceniu efektywnych systemów

reagowania na stres także         w życiu dorosłym.

Mózg lubi spokojną atmosferę

Jeśli zależy nam na tym, żeby dzieci prawidłowo się rozwijały warto zadbać o zapewnienie

im spokojnej atmosfery. Neurobiolodzy uważają, że mózg dostosowuje się do środowiska, 

     



w którym żyje. W sytuacji dorastania w warunkach częstego niepokoju, presji, zamętu, braku

zrozumienia oraz krzyku dziecko nauczy się funkcjonować w takich właśnie okolicznościach.

W przyszłości wyuczone reakcje mogą powodować zwiększony poziom agresji, przesadzone

reakcje na strach  a także wzmożoną impulsywność. 

Mózg jest głodny nowej wiedzy

Oznacza to, że nasz mózg rozwija się poprzez naukę. Stymulowanie układu nerwowego do

zdobywania wiedzy wiąże się z utrzymywaniem kondycji i zdrowia psychicznego. Podczas

uczenia się nowych rzeczy uwalniana zostaje dopamina, która odpowiada za pojawienie się

uczucia przyjemności, szczęścia, kreatywności itp. Z tego względu warto poświęcić czas na

zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie zainteresowań, np. nowe słówka w języku

obcym, nauka nowego przepisu, przeczytanie artykułu na interesujący nas temat 

i  zapamiętanie  kluczowych  informacji,  nauka  chwytów  na  gitarze,  kroki  taneczne  itd.

Regularne  uzupełnianie  wiedzy  rozbudowuje  sieci  neuronalne  naszego  mózgu  i  pomaga

zapobiegać niekorzystnym zmianom neurologicznym.

Mózg lubi ruch

Aktywność fizyczna znacząco wiąże się z jakością naszego samopoczucia poprzez ukrwienie

mózgu,  co  z  kolei  korzystnie  wpływa na poprawę sfery intelektualnej,  a  także  na  lepsze

zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze. W wielu badaniach zaobserwowano, że regularny

ruch  przyczynia  się  do  zwiększenia  istoty  szarej  co  min.  wpływa  na  poprawę  procesów

związanych          z pamięcią, uczeniem się a także motywacją.

Mózg lubi...inne mózgi

Im więcej kontaktów z rówieśnikami tym lepiej. Wspólne działanie = szczęśliwszy mózg.

Źródło:

Google Scholar

Zdjęcie: Internet

 Opracowała: Natalia Knicz – wychowawca

     



Bank Obrazów – Internet

                        JESIENNE  SKARBY  ORTOGRAFICZNE

,, Jesień” – Helena Bechler
Chodzi po lesie pogodna jesień,
rozchyla niskie gałęzie.
Liczy na ścieżkach spadłe orzeszki,
Liczy na dębach żołędzie.
I na mchu siada, z klinami gada,
gdzie jest orzeszków najwięcej.
Patrzy ciekawie, ile na trawie
Spadłych się liści ściele.
Ile rydzyków niosą w koszyku
Kasieńka i Marcelek.

o Do podanych  rzeczowników w liczbie pojedynczej dopisz 
rzeczowniki w liczbie mnogiej.

liść -  ………………………….,     orzech- ……………………   jeż- 
…………………………
wiewiórka- ………………………..  las- …………….  dąb ………… 
grzyb ……………

o Dokończ według wzoru. Podkreśl w wyrazach: - ń, - niem,- niu, -ni.
pień-  na ………….

     



              korzeń- pod …………………………
           cień- w ……………………….
           jesień- w …………………………….

o Przepisz wiersz. W miejsce kropek wstaw odpowiednie podane 
wyrazy:
(  kwiaty, liście, ptak, deszcz, żaby, bociek, Jesień.)

…………………………………..

Już opadły ………………… .  …………………. pada rzęsiście.
Smutne stoją …………….. i ……………. już nie śpiewa.
……………. drzemią w błocie.
Odleciał już ……………………… Zwiędły ……………., zioła.
Pusto dookoła.

o Przepisz w porządku alfabetycznym podane wyrazy:
wiewiórka, jeż, późno, grzybki, drzewa, sarny, mech.

……………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………
…

o Zagadka o jesieni.

Co to za Pani pięknie ubrana maluje dzisiaj liście od rana? 
……………
Namaluj skarby Pani Jesieni.

                    Materiał opracowała Barbara Karpińska wraz z uczniami I-III.

     



     



     



     



     



     



     



     


