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„Sposób na życie”

          Podczas zajęć opiekuńczo - wychowawczych na Oddziale Pediatrii miałam

przyjemność poznać Jagodę uczennicę kl. II Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu. Od

VIII klasy szkoły podstawowej zajmuję się rysunkiem. Lubi martwą naturę, krajobrazy.

Tworzy farbami akrylowymi, węglem, pastelami oraz kredą w kolorze brązu.

Na początku swoje inspiracje czerpała z YouTube. W przyszłości chce tworzyć jak sama

przyznaje „Coś własnego”: markę, logo, obrazy, fotografię.

Zdradziła, że rysunek „To jej sposób na życie” co bardzo mnie ujęło i zachęciło do

podzielenia się wspomnieniami z naszych zajęć.

Jagodzie życzymy dalszych sukcesów, tworzenia oraz spełniania marzeń. 
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Źródło: Prace Jagody

Opracowała: mgr Kotulla Ilona, Nauczyciel- wychowawca
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Przygotowania do Świąt na pediatrii

Już pod koniec listopada rozpoczęły się na oddziale przygotowania do zbliżających się

świąt  Bożego  Narodzenia  i  Mikołajek.  Wychowawcy  i  nauczyciele  z  ogromnym

zaangażowaniem, wraz z pacjentami,  wykonali  „domek z piernika”,  który zajął  honorowe

miejsce na korytarzu szpitala, przed wejściem do oddziału, otoczony choinkami zrobionymi

z  filcu.  Zaś  na  gazetce  ściennej  w  tle  zawiesiliśmy  zimowe  i  świąteczne  prace  dzieci

wykonane  najciekawszymi  technikami  plastycznymi.  Zdjęcie  naszego  domku  zostało

zamieszczone  na stronie internetowej USK.

1go grudnia  zawitała  na  pediatrię  żywa choinka  przywieziona  przez  pana  leśnika,

którą  ubierali  nasi  pacjenci,  a  6go  grudnia  tradycyjnie  przyjechał  do  nas  Mikołaj

z  prezentami.  Niestety  z  powodu  pandemii  koronawirusa  nie  mógł  on  wejść  na  oddział,

dlatego spotkanie odbyło się „przez szybę”. Mimo wszystko dało dzieciom dużo radości.

Jako  oddział  w  tym  okresie  włączyliśmy  się  również  do  kilku  akcji.

Przygotowywaliśmy kartki świąteczne dla weteranów wojennych oraz dla dzieci z oddziału

neuropsychiatrii. Nasze dzieci zrobiły też kartki urodzinowe dla Kuby – chłopaka z zespołem

Downa, który właśnie 24go grudnia będzie obchodził swoje 18 urodziny, a jego największym

marzeniem jest otrzymanie jak największej ilości kartek z życzeniami. 

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają wyżej opisane wydarzenia. 
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Opracowała:

Karina Starosta, Nauczyciel-wychowawca
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„Patrzę w moją przyszłość”

     „Patrzę w moją przyszłość” – to nowy temat, naszej szkolnej gazetki „Puls Szkoły”

Co kwartał zamieścimy kartę pracy do wykorzystania przez uczniów z tematyki Doradztwa

Zawodowego.

W listopadzie uczniowie Oddziału Neuropsychiatrii pierwszy raz zmierzyli się

z  Kwestionariuszem- Listy Uzdolnień. Kwestionariusz zawierał opis 60 różnych czynności

z opisem i skalą od 0-5 to zadania jakie dana osoba potrafi wykonać. Następnie każdy sumuję

liczbę uzyskanych punktów.

 Klucz odpowiedzi to grupy: uzdolnienia językowe, uzdolnienia interpersonalne, uzdolnienia

techniczne, uzdolnienia praktyczno - porządkowe, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia

poznawcze. Wspólnie z uczniami  porządkowaliśmy  zawody do danych grup np. pisarz,

psycholog, malarz, menager, fryzjer, kelner.

Wynik <12 wskazuje, na brak uzdolnień w danej dziedzinie, natomiast wynik >38 wskazuje,

że posiadasz duże uzdolnienia w danej dziedzinie.

W ramach dyskusji uczniowie poznali terminy takie jak: technika redukcji stresu, radzenia

sobie z nim, wyjaśniliśmy sobie termin i znaczenie „Wypalenia zawodowego”. Czym jest

Asertywność, postawy typowe dla osób  zagrożonych wypaleniem, jak unikać wypalenia.

Zachęcam do zapoznania się z Kwestionariuszem i wykonaniem go dla sprawdzenia swoich

uzdolnień. Trzymam kciuki i zachęcam do śledzenia naszej nowej rubryki.

Opracowała: mgr Kotulla Ilona nauczyciel wychowawca, doradca zawodowy.
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Nietypowy kalendarz adwentowy

Kiedy niebo pokryło się ciemnymi chmurami i po chwili świat utonął w białym puchu,

młodzież na oddziale neuropsychiatrii postanowiła przygotować się do nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia, tworząc kalendarz adwentowy. 

Nie był to typowy kalendarz z czekoladkami tylko prośbami. Nie swoimi ale prośbami naszej 

planety – Ziemi. Młodzież wczuła się w rolę matki Ziemi i zapragnęła w jej imieniu napisać 

prośby do ludzi na świecie, by przestrzegali zasad ochrony środowiska i przyrody.

Uczniowie w swoich prośbach zawarli apel o min:

 niezanieczyszczanie powietrza

 segregowanie śmieci

 korzystanie z toreb materiałowych podczas zakupów

 oszczędzanie wody

 oszczędzanie energii

Wykonali pod opieką nauczycielek; M. Kliszewskiej i A. Szymków-Stadnickiej, 24 koperty, 

w których zapisali swe prośby. Kalendarz zawisł w klasie. Od tej pory uczniowie będą starali 

się już zawsze wypełniać prośby Ziemi i dbać o środowisko naturalne. 

Opracowanie: A. Szymków-Stadnicka

     10



MIKOŁAJKI NA ODDZIALE NEUROPSYCIATRII DZIECIĘCEJ

6  grudnia,  czyli  Mikołajki,  to  jeden  z  najbardziej  wyczekiwanych  przez  dzieci  dni
w roku. Zdarza się jednak, że i w taki szczególny dzień dzieci muszą przebywać w szpitalu.
Oczywiście Święty Mikołaj nie zapomina o żadnych dzieciach, dlatego jak co roku odwiedził
także  najmłodszych  pacjentów  Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego  im.  św.  Jadwigi
w Opolu. Mikołaj z Fundacji Dr Clowna przyjechał do nas wraz ze swoimi pomocnikami: min. 
z Bałwankiem Olafem z Krainy Lodu, Ciastkiem ze Shreka oraz śnieżynkami. Ze względu na
trwające nadal obostrzenia epidemiczne występy Mikołaja i jego pomocników pacjenci mogli
podziwiać  zza  szpitalnych okien.  Były  tańce,  śpiewy i  dużo zabawy,  a  na twarzach  dzieci
zagościły  szerokie  uśmiechy.  Na  koniec  pacjenci  zostali  hojnie  obdarowani  cudownymi
prezentami, dziewczyny dostały misie a chłopcy zestawy klocków Lego. Nie bez znaczenia
była również pogoda, przez cały dzień sypał śnieżny puszek co dodawało cudownego klimatu
w tym wspaniałym, grudniowym dniu…

Zajęcia z p. Magdą na oddziale neuropsychiatrii
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Mikołajkowe występy

 

      Prezenty od Fundacji Dr Clown

 

     Pani Sabinka rozdaje prezenty                                                                                Występów ciąg dalszy

                                            Opracowała Magdalena Szul - nauczyciel wychowawca
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Świąteczny czas

Z  czym  dzieciom  kojarzy  się  miesiąc  grudzień?  Oczywiście   z  Mikołajem  .

Dzieci zawsze z  niecierpliwością czekają  na spotkanie z Mikołajem. Tak było i w tym roku.

Święty Mikołaj  pamiętał o dzieciach -  pacjentach z oddziału neuropsychiatrii.  Przybył 6

grudnia,  gdy  już  napadał  śnieg,  z  workiem  pełnym   prezentów  i  z  dobrym  słowem.

Pomocnikiem Świętego Mikołaja była Pani Sabina.  Prezenty bardzo  spodobały się dzieciom.

Obdarowane dzieci w ramach podziękowania zaśpiewały piosenkę , powiedziały wierszyki

i  wręczyły upominek-  choinkę i  kartkę z  życzeniami,  które same wykonały.  Na pamiątkę

dzieci poprosiły Świętego Mikołaja o wspólne zdjęcie.  To był poranek pełen niespodzianek

i radości. 

                      

           

Przedszkolaki i dzieci z klas 1-3 w ramach zajęć  z dużym zaangażowaniem przygotowywały

zimowo-świąteczne  dekoracje.  Dzieci  miały  bardzo  różne,  często   oryginalne  pomysły.

Powstały  prace  z  różnych  tworzyw,  nie  tylko  z  papieru.  Hitem  okazały  się  renifery

i  Mikołaje wykonane z plastikowych  i szklanych butelek. Jak zwykle  część ozdób, prac

dzieci zabrały do domu, ale pozostałe dekoracje pięknie przyozdobiły przedszkole. 
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A oto zdjęcia…

   

  

 

 

       

     14



 

                                                      
                      Tekst -Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
         Zdjęcia- Katarzyna Bednarz i Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej        
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"Świąteczne choinki"

Na oddziale neuropsychiatrii dzieci młodszych podczas zajęć świetlicowych zorganizowano
warsztaty plastyczno-techniczne "Świąteczne choinki". W trakcie zajęć dzieci wykonywały dla swoich
bliskich  kartki  świąteczne,  których  motywem  przewodnim  była  choinka.  Przygotowane  przez
nauczycieli pomysły pokazywały, jak szybko i w prosty sposób z niedrogich oraz łatwo dostępnych
materiałów wykonać efektowne kartki. Prace zaproponowane przez nauczycieli  są dostosowane do
zróżnicowanej wiekowo grupy. Na zdjęciach zaprezentowano pokazowe kartki, które mogą posłużyć
wszystkim jako inspiracja.

          Przygotowały: Sabina Mientus i Sabina Zdera
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Workshops in writing simple poems in English.
Pisanie prostych wierszyków w języku angielskim.

Nauczyciele  języka  angielskiego  od zawsze  próbują  przekonać  swoich  uczniów do nauki

słownictwa i gramatyki w języku angielskim – to bardzo trudne zadanie.

Staramy się uczyć języka angielskiego wykorzystując różnorodne znane nam metody i wciąż

poszukujemy  nowych.  Nie  pomaga  wielokrotne  powtarzanie  konstrukcji  gramatycznych

(drills), arkuszy ćwiczeniowych, zadań otwartych i zamkniętych, wielokrotny wybór i wiele

innych ćwiczeń. 

Wszystkie  te  ćwiczenia  są  niewystarczające  i  nie  prowadzą  do  efektywnego  poszerzenia

słownictwa i znajomości gramatyki. Tym ćwiczeniom brakuje iskry, wyobraźni i najbardziej

uczniowskiego głosu.

Samodzielne pisanie wierszy w oparciu o proste wzory i schematy powoduje, że uczniowie

otwierają się, przełamują barierę mówienia i myślenia w obcym języku.

Zauważyłam,  że  uczniowie  początkowo  niepewni,  nieśmiali,  nie  wierzący  w  swoje

umiejętności- otwierają się angażują się i pracują z wielką radością i entuzjazmem.

Poetyckie próbki uczniowie opatrują  elementami plastycznymi, które dodatkowo rozbudzają

wyobraźnię dzieci.

Patrząc na gotowe wiersze, wielu uczniów nie mogło uwierzyć, że to ich samodzielne prace,

że to oni, niezbyt mocni w języku angielskim stworzyli swoje własne wiersze.

Myślę, że tego typu ćwiczenia motywują niepewne i niechętne do nauki języka obcego dzieci,

dlatego zastanawiam się   nad   opracowaniem innowacji  pedagogicznej  poświęconej  temu

zagadnieniu.

Mam nadzieję, że ten prosty zapis tworzenia poezji zainspiruje również nauczycieli języka

polskiego do wdrożenia tego typu ćwiczeń literackich na swoich lekcjach.

W ramach pomocy i  ułatwienia dzieciom tworzenia poezji,  przygotowuję dla  nich zestaw

słownictwa  tematycznie  związanego  z  wierszami,  które  mają  powstać  podczas  lekcji  lub

zaopatruję je w słowniki pol.-ang i ang. – pol.

     17



Poniżej  prezentuję  kilka  próbek uczniowskich  wierszy oraz   schematy  według których te

wiersze  powstały.  Wszystkie  wiersze  są  autorstwa  uczniów  przebywających  na  oddziale

Neuropsychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi.

1 .  Acrostic-  wybieramy słowo- klucz, temat wiersza i wpisujemy je w pionowej kolumnie

jedna  litera  pod  drugą,  np.  SANTA  CLAUS  (  wiersz  poświęcony  mikołajkom),  czy

ANTHEM ( wiersze napisane z okazji Dnia Niepodległości:

Snowy Chocolates bringing   

Amazing  traveller Likes children

Natural Always cheerful

Terrific Unisex

Awesome Strong

Apparent

National

Traditional

Heroic

Encouraging

Major

2.  Adjective poem  ( wiersz przymiotnikowy) – składa się z sześciu linijek rozwijających

serię przymiotników opisujących temat lub działanie:

o  Rzeczownik 1

o Rzeczownik 1 + jest / są + przymiotnik 1

o Rzeczownik 1 + jest / są + przymiotnik 1, przymiotnik 2

o Jest / są  + przymiotnik 1, przymiotnik 2, przymiotnik 3

o  przymiotnik 1, przymiotnik 2, przymiotnik 3, przymiotnik 4

o (nowy) rzeczownik 2
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Poems about Santa Claus and Winter

           1. Santa Claus                                                                       1. Snow
     2.  Santa Claus is old                                                             2. Snow falls slowly
3. Santa Claus is old, bearded                                            3. Snow falls slowly, quietly
     4. Is old, bearded, jolly                                                 4. Falls slowly, quietly, gently
   5.Old, bearded, jolly, fat                                          5. Slowly, quietly, gently, 
beautifully
       6.Father Christmas                                                              6. In winter
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11th November - Independance Day poems

o                     Anthem                                                                      Politicians                 

o            Anthem is marching                                                    Politicians are famous       

o   Anthem is marching, acclaimed                             Politicians are famous, well-known

o   Is marching, acclaimed, territorial                                 Are famous, well-known, false

o Marching, acclaimed, territorial, easy                       Famous, well-known, false, cinical

o         Mazurek Dąbrowskiego                                          Members of political parties

Independence Day

Independence Day is national

Independence Day is national, festive

Is national, festive, important

National, festive, important, free from work and school

11th November
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Eagle

Eagle is predatory

Eagle is predatory, dangerous

Is predatory, dangerous,carnivorous,

Predatory, dangerous, carnivorous, giant

Polish national symbol

Fantastic
Legitimate
Accessible
Gorgeous

 Opracowała: Mariola Kliszewska, nauczycielka języka angielskiego
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HISTORIA - a
to ciekawe!

We wrześniu i październiku 2021 roku, już po
raz  szósty, nasza  Szkoła  przystąpiła  do  akcji
robienia  kartek  dla  uczestników  Powstania
Warszawskiego.  Dzieci  na  lekcjach  historii,
WOS  oraz  na  innych  zajęciach,  wykonywali
piękne podziękowania dla Powstańców z 1944
roku. Nasza szkoła już od 10 lat współpracuje z Fundacją Rosa oraz szósty rok z Fundacją
BohaterOn.

„Drogi Powstańcu, serdecznie dziękujemy Ci za poświęcenie w obronie ojczyzny. Twój
trud nie poszedł na marne” – to treść jednego z podziękowań, jakie znalazły się na kartkach
dla  weteranów  Powstania  Warszawskiego.  Własnoręcznie  wykonywane  kartki
przygotowywali pacjenci z oddziałów szpitalnych:

 Neurologii oraz Psychiatrii dzieci i młodzieży WSS w Opolu, 

 Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej USK, 

 Oddziału Chorób Płuc Dzieci SCM w Kup,  

na zajęciach u nauczycielek:, Kariny Starosty, Alicji Całus, Sabiny Zdery, Anny Szymków-
Stadnickiej, Katarzyny Bednarz oraz Teresy Podolak.

I edycja kampanii BohaterON w 2016 roku to niemal 100 tysięcy kartek i listów wysłanych
do Powstańców Warszawskich. Dzięki zaangażowaniu tysięcy nadawców pocztówek, udało
się połączyć pokolenia i sprawić nieoczekiwaną radość Adresatom korespondencji. 

Dzięki  takim  nagłaśnianym  akcjom  –  np.  w  mediach  -  wzrasta  zainteresowanie  kwestią
patriotyczną, a także uhonorowania bohaterów wydarzeń z Powstania Warszawskiego.

W  tym  roku  wspólnie  z  dziećmi  i  młodzieżą  uda  się  nam  zrobić  84  kartki. Bardzo
wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do akcji, dziękujemy!

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS. Autorka fotografii: Teresa Podolak
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HISTORIA - a to ciekawe!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dnia  14  października  2021  r.,  jak  co  roku,
świętowaliśmy  Dzień  Edukacji  Narodowej.  Na
zajęciach w szpitalu WSS na neuropsychiatrii dzieci i
młodzieży uczniowie i uczennice poznali historię Dnia
Edukacji  Narodowej,  były  też  gry,  zabawy  i  quizy
dotyczące  tego  dnia.  Na  zajęciach  młodzież  miała
okazję  wykonać  kolaż  dotyczący  tematu:  „Mój
wymarzony belfer”. Część uczniów podeszła do zadania
w sposób dowcipny,  a wszyscy kreatywny.  Wszystkie
prace zostały wyeksponowane. Warsztaty odbywały się
na  lekcjach  u  nauczycielek  naszej  Szkoły:  Anny
Szymków-Stadnickiej oraz Teresy Podolak.

Opracowała: Teresa Podolak –

nauczycielka historii oraz WOS.

Autorka fotografii: Teresa Podolak
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HISTORIA - a to
ciekawe!

 

Postępowanie w dniu Wigilii

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

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

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

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

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

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

Przysłowia wigilijne

Gdy w Narodzenie pogodnie, 
będzie tak cztery tygodnie.

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

Pogoda na wigilię Narodzenia, 

do Nowego Roku się nie zmienia.

W Boże Narodzenie dnia przybywa na 
kurze stąpienie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z  marcepanu,  która  zapewnia
szczęście przez cały rok.

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

Wszyscy wszystkim ślą życzenia...

     Święta  Bożego  Narodzenia  to  wyjątkowy  czas….i  właśnie  w  tym   okresie

oczekiwania,  nasi  uczniowie  oddziału  Neuropsychiatrii  dziecięcej  pod opieką  nauczycieli,

skupili się na wykonywaniu kartek świątecznych wraz z życzeniami ułożonymi przez nich

samych. Ta świąteczna akcja miała na celu sprawienie radości drugiej osobie, bez względu na

to, w jakiej obecnie sytuacji była, jak również pobudzanie w naszych uczniach empatii do

drugiego  człowieka.  Kartki  wykonane  przez  naszych  podopiecznych  ZPS  przy  zoz

w Opolu przekazane zostały kolejno: 

- kombatantom w Opolu,

- weteranom Powstania Warszawskiego,

- naszym nauczycielom-emerytom o których zawsze pamiętamy,

- personelowi medycznemu oddziałów dziecięcych,

-  małym  pacjentom  z  oddziałów  obu  szpitali  (zarówno  USK  w  Opolu  jak

i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu).

W czasie wykonywania tak licznych prac plastycznych, uczniowie poznawali szeroki

wachlarz technik artystycznych jak również różne materiały plastyczne, z którymi wcześniej

nie  mieli  możliwości  działać  w sposób twórczy i  kreatywny.  W tym oto momencie  mali

pacjenci zapominali o rzeczywistości jaka ich otaczała a mianowicie obecności na oddziale

szpitalnym. Towarzyszyła nam miła i bezpieczna atmosfera na zajęciach, uśmiech na twarzy

oraz świąteczny klimat, który wzbogacony został dodatkowo kolędami odtwarzanymi w tle

zajęć.
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Opracowała: Sabina Zdera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Zdjęcia: Sabina Zdera
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                                                                                                                 „Kącik dla rodziców”

Trafiony prezent dla małego dziecka – jaki wybrać?

Boże Narodzenie, urodziny, Dzień Dziecka – okazji do obdarowania małego dziecka
jest  w ciągu roku co najmniej  kilka.  Co kupić,  aby sprawić mu największą przyjemność,
a prezent był pomysłowy i zapewnił wiele godzin wspaniałej zabawy ?

Oto kilka propozycji.

Ciastolina, piankolina itp.

Zarówno  dzieci,  jak  i  rodzice  kochają  ciastolinę.  Dzieci  mają  zapewnione  wiele  godzin
rozrywki,  a  rodzice  –  czas  dla  siebie.  Wśród  zestawów  ciastoliny  jest  np.  gabinet
stomatologiczny pozwalający na robienie własnych zębów, borowanie i nakładanie „aparatu”
na zęby, kuchnia, lodziarnia.
Małe dzieci uwielbiają kuleczkową piankolinę, z której można tworzyć fantastyczne kwiatki,
zwierzątka, domki… A gdy znudzi się już zwykłe tworzenie, możemy wykorzystać wspólną
zabawę do nauki kolorów, także po angielsku, mieszania kolorów czy liczenia.

Domek dla lalek

W wieku 3 lat dzieci coraz częściej bawią się nie obok siebie, ale wspólnie. Dziewczynki
dostają pierwsze lalki i coraz chętniej odgrywają role społeczne, zamieniając lalki w mamy
i  córki, nauczycielki, ekspedientki. Niezastąpiony we wspólnej zabawie jest domek dla lalek.

Zabawkowa kuchnia

Jeśli nie domek dla lalek, to może kuchnia? Zabawkowa kuchenka to świetny prezent dla
dziecka,  zarówno  chłopca,  jak  i  dziewczynki.  W  zależności  od  rozmiaru,  dostosujemy
wielkość  zabawki  do  miejsca  w  domu  i  budżetu.  Gotowanie,  pieczenie,  organizowanie
przyjęcia – taka kuchenka to zabawa na długie godziny. Co więcej, ułatwia nam planowanie
kolejnych  prezentów,  gdyż  możemy  poszerzyć  zestaw  o  kolejne  zabawkowe  owoce
i warzywa, wypieki, zestaw garnków czy zestaw do herbaty.

Klocki magnetyczne

To  prezent,  który  rozwija  wyobraźnię  i  kreatywne  myślenie  dziecka.  Większość  dzieci
zapewne ma wśród swoich zabawek różne klocki, ale magnetyczne są wyjątkowe. Domek,
wieża  Eiffle’a,  a  może  samochód?  Dzięki  klockom  magnetycznym  dziecko  ma
nieograniczone  możliwości  konstruowania  ciekawych  modeli  i  budowli.  Szczególnie
interesujące  są  neodymowe,  wśród  których  są  takie  elementy  jak  okienka,  drzwiczki.
Największe możliwości dają jednak zestawy złożone z kulek i patyczków.

Tablica

To coś, co dzieci uwielbiają. Stojąca tablica edukacyjna to doskonały prezent dla malucha.
Obrotowa tablica,  na której  po jednej  stronie  można pisać kredą,  a  po drugiej  mazakiem
i  przyklejać  magnesy,  a  ponadto  ma  miejsce  na  papier,  daje  wiele  godzin  zabawy
w rysowanie, malowanie, ścieranie, odrysowywanie wzorów.
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Książeczki z zadaniami, łamigłówkami, kolorowankami

Czterolatki zwykle zaczynają już drugi rok edukacji przedszkolnej. To odpowiedni moment,
aby zacząć ćwiczyć rękę i umysł dziecka, dając mu różne łamigłówki. Dziecko w tym wieku
chętnie szuka wyjścia z labiryntu, wskazuje podobieństwa i różnice, koloruje według wzoru
czy liczy. Dodatkową zachętą może być fakt, że bohaterami książeczki są ulubione postaci
z bajek.

Puzzle

Nawet jeśli  dziecko do tej  pory nie  wyrażało ochoty,  by układać puzzle,  to 4 lata są już
odpowiednim wiekiem, by wprowadzić lub rozwinąć umiejętność dopasowywania układanek.
Dla maluszków, które do tej pory nie układały puzzli, polecamy zestawy złożone np. z kilku
układanek od 15 do 30 elementów. Dzieciom, które lubią ten rodzaj zabawy, można kupić
puzzle z 60, a nawet 100 elementami. Zwracajmy uwagę nie tylko na liczbę, ale także na
rozmiar elementów. Im większe, tym łatwiej będzie je układać.

Rower 4-kołowy

W wieku 4 lat niektóre dzieci opanowują już jazdę na rowerze z pedałami. Ale dla większości
jest to moment, kiedy dostają pierwsze rowery z bocznymi kółkami i powoli przyzwyczajają
się  do  jazdy  na  dużym  rowerze.  Rower  z  odkręcanymi  bocznymi  kółkami  to  dobre
rozwiązanie dla dzieci, które uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu.

Zabawka  edukacyjna,  lalka,  czy  rower  –  każdy  prezent  powinien  być  przede
wszystkim dostosowany do zainteresowań i temperamentu małego dziecka.

                                                                                   Opracowała:

Karina Starosta, Nauczyciel –wychowawca

Źródło fotografii: Internet
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Plan Oświaty Zdrowotnej USK Opole.

Od października pod nadzorem Pani Oddziałowej Chirurgii Dziecięcej mgr Doroty Wocka,

mam przyjemność realizować Plan Oświaty Zdrowotnej USK w Opolu.

Każdego miesiąca pojawi się nowy materiał, który zostanie umieszczony na tablicy Oddziału

Chirurgii Dziecięcej,  co kwartał podzielę się informacjami w naszej gazetce szkolnej

tematyką jaka została poruszona. 

W październiku (10.10) - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego: w jakich placówkach

szukać pomocy? antydepresyjny telefon zaufania dla dzieci, piramida potrzeb zdrowia

psychicznego, cztery wymiary zdrowia psychicznego, definicja depresji, przebieg i leczenie,

jak dbać o zdrowie psychiczne?

„Antydepresyjny Telefon Zaufania” prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań

Ludzi Zaginionych pod numerem (22) 484 88 01 http://stopdepresji.pl
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116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi, który

prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa

Dzieci 800 100 100 prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. To bezpłatna i

anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują

wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty

i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w

szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie

seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli

samobójcze, zaburzenia odżywiania.

800121212- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka jest bezpłatny. Więcej

informacji www.brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Listopad ( 22.11-26.11)- Dni Krwiodawstwa: gdzie w naszym regionie możemy oddać krew?

Jak przygotować się do oddania krwi? Jak zorganizować wyjazdową akcję poboru krwi?

Czego nie należy jeść przed oddaniem krwi, a co można? kto może zostać dawcą osocza? 

Województwo: opolskie

Opis: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,

 ul. Kośnego 55 Opole 

tel: (77) 441-08-20 

e-mail: sekretariat@rckik-  opole  .com.pl  

strona internetowa:

www.rckik-  opole  .com.pl  
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Grudzień ( 01.12-10.12)- Dzień Walki Z Gruźlicą i Chorobami Płuc: Zakażenie Gruźlicą.

objawy, jak ją leczyć? Badania które warto wykonać, odmiany Gruźlicy, szczepienia.
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Źródło: Internet

Opracowała: mgr Kotulla Ilona, Nauczyciel-wychowawca
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            ZADANIA  KONKURSOWE  DLA  KLASY  I 

 IMIĘ  UCZNIA –  ……………………………………………….
 ODDZIAŁ  Szpitalny  - …………………………………………

o Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi  literami tak, aby powstały 
wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.

           --ma                                          g—azdo                       sło-ce     
           gę-                                             Zu—a                          -ikorka    
          ---adek                                       ko-iczyna                   --wigi

o Z rozsypanek literowych ułóż i napisz wyrazy z:   ó, u, h, ż

n ó p a j   ------------------------------------------------------------
b i ó z r   -------------------------------------------------------------
u h t a    -------------------------------------------------------------
ż a y r f a -----------------------------------------------------------

o Zakreśl w kółeczko wyrazy, w których ,, ó’’ wymienia się na ,,o”.
komórka                    ósmy                   królik
jaskółka                     zespół                 strój
pokój                         córka                   wróbel

o Z podanych sylab utwórz i zapisz wyrazy.

in  cho  ka ------------------------------------
ta  ba  her -----------------------------------
dzi  cho  -------------------------------------

                                       

Materiał opracowała nauczyciel I-III- Barbara Karpińska
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      KĄCIK   PRZEDSZKOLAKA 
          
   Świąteczne karty pracy 1

  Pokoloruj obrazek według kodu
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Świąteczne karty pracy 2
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Świąteczne karty pracy 3
Dokończ ozdabianie bombek.
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                                                     Opracowała: B.Grochla
                                                                                              źródło: INTERNET
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