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Fabryka gwiazdek z nieba...
Płatki śniegu – kiedy się tworzą powstaje symbol marzeń – gwiazdka z nieba.
Lśnią niczym klejnoty oszlifowane przez najzdolniejszego jubilera. Powstają na
skutek  łączenia  się  lodowych  kryształków.  Ich  wygląd  i  budowa zależy  od
wielu  czynników  np.  ciśnienia,  temperatury  i
wilgotności powietrza.

Mogą układać się w przepiękne wzory i przybierać
najbardziej  zadziwiające  kształty.  Jednak
podstawową  formą,  z  której  wyczarowuje  się
„lodowa gwiazda” jest sześciokąt.
 Taka jest cecha kryształów  zamarzającej wody. 
Im  powietrze  ma  niższą  temperaturę,  tym
powstające 
 płatki śniegu stają się dłuższe, cieńsze i prostsze. 
Wraz ze spadkiem temperatury i ze zwiększeniem 
Się ilości pary wodnej w powietrzu(budulca 
Śniegowych gwiazdek) kształty i wzory płatków stają się coraz bogatsze. Kiedy
zatem spadną na ziemię,  mają tak złożoną strukturę.  I  ponoć żaden nie ma
brata bliźniaka!

DENDRYTYTOWE
Tak określa się większość płatków śniegowych ze
względu  na  liczne  wypustki.  Kryształy  są
sześciokątne  i  z  każdego  końca  może  powstać
nowy.

OSZRONIONY
Kiedy  płatki  śniegu  są  na  powierzchni  może
zatrzymywać się na nich szron.
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GWIAZDKA
Najwspanialsze

gwiazdy powstają przy
średniej wilgotności, która

szybko się zmniejsza i dużym
mrozie ok. – 350C.

KORONKOWY
Powstaje  przy  niskiej  temperaturze  i  niewielkiej  wilgotności,  ma  cienkie
słupkowe ramiona. Jeśli  nagle wilgotność się zwiększy, wypustki się połączą
dając gwiazdę.

WITRAŻ
Wilgoć i niewielki mróz, potem szybkie
ochłodzenie  i  suche  powietrze dadzą

ażurowe  płytki  wyglądające  niczym
witraż.
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PAPROTKA
Płatek  śniegu  otoczony  przez  parę  wodną.
NIEWYTŁUMACZALNE

                                                               

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka

                                                                                  Zdjęcia: Źródło Internet
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18.01 Światowy Dzień Kubusia Puchatka

Historia Kubusia Puchatka  związana jest z synem autora, Christopherem. Podczas wycieczki
do  zoo,  syn  autora  zachwycił  się  niedźwiedzicą  o  imieniu  Winniepig.  Chłopiec  dostał
maskotkę z podobizną zwierzęcia  i  nigdy się z  nią  nie  rozstawał.  Alan Alexander  Milne,
obserwując  niezwykłe  przywiązanie  syna  do  maskotki,  postanowił  stworzyć  bajkę
inspirowaną ich "przyjaźnią". Bohaterem bajki został chłopiec o imieniu Christopher oraz miś
o imieniu Winnie the Pooh (puchatek). Nazwa Puchatek pochodził od przezwiska łabędzia,
którego Milne spotkał na wakacjach. Pozostali bohaterowie jak tygrysek, królik prosiaczek
itp. często powstawali od zabawek chłopca.  

    

Autor słynnej opowieści roku urodził się 18 stycznia 1882 . Rocznica urodzin autora misia o
bardzo  małym rozumku stała  się  okazją  do  ustanowienia  18  stycznia  Międzynarodowym
Dniem  Kubusia Puchatka.
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Po ponad 96  latach od ukazania się powieści (drukiem ukazał się w Londynie 1926)  do
dzisiaj  słynne  są  powiedzenia,  które  weszły  do  kanonu  aforyzmów  z  zakresu   literatury
pięknej :

o "Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat minus jeden

dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie".
o -Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?

-Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje.
o – A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. –

Co wtedy? – Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na ciebie
poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o
tym niezwykłym bohaterze i  przeczytania opowiadań dziecku lub powrócenia samemu do
ciepłych historii. 
Na  oddziale  Neuropsychiatrii  również   obchodziliśmy   tą  wyjątkową  rocznicę.
Dzieci  malowały postaci  ze słynnej opowieści o Puchatku. Mali  pacjenci  chętnie  tworzyli
farbkami własne kompozycje kolorystyczne Kubusia i jego przyjaciół.    
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Po wykonaniu prac, dzieci własnoręcznie powiesiły swoje „dzieła”. Powstała  „Wystawa na
sznurku”. Mali przyjaciele Kubusia wykonali  też napis – hasło wystawy. Wszystkie  dzieci
biorące  udział  w  wydarzeniu  były   zaangażowane  w  podklejanie  taśmą  swoich  prac
i  mocowanie   ich  na  przygotowanym  sznurku.  To  samo  w  sobie  generowało  ruch,
doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole  i zadowolenie wykonanego
zadania.

Tego  dnia  sięgnęliśmy  też  do  lektury  Kubusia  Puchatka.  Wersja  obszerniejsza  była
przeczytana  przez  wychowawcę  natomiast  wersję  przeznaczoną  dla  dzieci  mniejszych,
czytała  mała  pacjentka.  Bajka  o  sympatycznym misiu,  który  nade  wszystko kochał  miód
i w Stumilowym Lesie miał cudownych przyjaciół, przetrwała próbę czasu i do dziś bawi
kolejne pokolenia. 

                                             Tekst i zdjęcia opracowała Bożena Zając, nauczyciel wychowawca
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Jak to wyjaśnić?

Dlaczego cyklonom nadaje się imiona?

Meteorolodzy nadają cyklonom imiona,  by łatwiej było o nich mówić i przed nimi

ostrzegać.  Gdy  jednocześnie  szaleje  kilka  cyklonów,  to  dzięki  imionom  bez  trudu  je

rozróżniamy. 

W poszczególnych regionach występowania cyklonów obowiązują różne listy imion. Np. na

Atlantyku listy alfabetycznie ułożonych imion, na przemian męskich żeńskich, powtarzają się

co sześć lat. 

 Rys. 1. Huragan Mitch

Od czego zależy intensywność kolorów tęczy?

Od wielkości kropel deszczu rozpraszających światło. Przy dużych kroplach tęcza jest 

wąska, ale ma mocne kolory i wyraźny czerwony brzeg. W drobnych kropelkach mgły 

widać zupełnie biały, gruby łuk.
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Morze Czerwone wcale nie jest czerwone. Skąd wzięła się nazwa?

Istnieją co najmniej dwa przypuszczenia dotyczące genezy tej nazwy. Jedno mówi, ze 

pochodzi ona od koloru otaczających zbiornik skał. Drugie łączy ją z czerwonawym 

kolorem, którego woda nabiera podczas kwitnienia sinic.

                                                                                                                  Rys. 2. Sinice 
Trichodesminum erythraeum 

Która góra jest najwyższa na Ziemi?
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Odpowiedź nasuwa się sama – Mount Everest. Rzeczywiście, Mount Everest (8850 m 

n.p.m.) stoi na czele listy gór o najwyższej wysokości nad poziomem morza, ale gdyby 

wysokość liczyć od podstawy, najwyższy okazałby się hawajski wulkan Mauna Kea (4205 m 

n.p.m.). Natomiast szczytem położonym najdalej od środka Ziemi nie jest ani Everest, ani 

Mauna Kea, lecz leząca w Andach góra Chimborazo (6310 m n.p.m.).

 Mount Everest

                                                                                           Mauna Kea

                                          Chimborazo

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka

Zdjęcia: Źródło Internet
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Trochę radości dla Chorego  😊

Każdego dnia bądź promykiem słońca. Swoją życzliwością i ciepłem

ogrzewaj serca innych ludzi, dając im powody do radości.

11 luty to Światowy Dzień Chorego. I w tym roku  pacjenci wszystkich oddziałów

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Jadwigi w Opolu otrzymali kartki-laurki

z życzeniami powrotu do zdrowia.  Kartki te  zaprojektowały  i wykonały dzieci-pacjenci

oddziału neuropsychiatrii w ramach zajęć przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej i zajęć

wychowawczych. Do pomocy włączyli się również rodzice pacjentów. Pięknych,

niepowtarzalnych kartek powstało ponad 300 sztuk. Akcja Kartka dla Chorego  trwała kilka

tygodni, ale warto było sprawić innym niespodziankę,  dać trochę radości   i wywołać

uśmiech na twarzy.

Bardzo dziękujemy wszystkim,  którzy zaangażowali się w akcję 
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                                                   Tekst: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola   

                                                 Zdjęcia: Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolne
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Festivals and Special Days 
in English speaking countries

and in Poland.
Święta i dni szczególne w krajach anglojęzycznych i w Polsce.

Wszyscy lubimy święta państwowe i dni wolne od pracy a także dni szczególne, które bardzo

podobają się dzieciom i młodzieży. Dają nam chwilę wytchnienia i odpoczynku w zabieganej

codzienności,

a  także  pozwalają  na  przypomnienie  sobie,  kto  lub  co  jest  dla  nas  ważne.  Czasami  są

chwilami szaleństwa, zabawy, psot lub pretekstem do wyznania uczuć.

 Polacy  słyną  z  “długich  weekendów”.  Okazuje  się  jednak,  że  Brytyjczycy,  Amerykanie,

Kanadyjczycy, Australijczycy czy mieszkańcy Nowej Zelandii też mają ich kilka w roku. 

W serii  artykułów  o  świętach  i  dniach  szczególnych  postaram się  krótko  zaprezentować

rezultaty lekcji poświęconych konkretnym okazjom. 

Celem tego typu lekcji jest uświadomienie uczniom różnic w postrzeganiu życia społecznego

w  różnych  obszarach  świata.  Chodzi  o  to,  aby  uczeń  nauczył  się  doceniać  tradycję

i dziedzictwo kulturowe krajów anglojęzycznych i Polski.

W bieżącym  roku  szkolnym prezentowałam  już  prace  uczniów wykonane  podczas  lekcji

realioznawczych, np. Independence Day ( Święto Niepodległości), Andrzejki (St. Andrew’s

Day), Mikołaj ( Santa Claus). 

W nowy rok weszliśmy serią  lekcji  na oddziałach  szpitalnych poświęconym  Dniu Babci

i Dziadka (Grandparents’ Day).

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku.

Jest to rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 21 i 22 stycznia w celu uhonorowania

dziadków.  Przyjęło  się,  że  w  ten  dzień  wnuki  składają  życzenia  swoim  dziadkom,

a  w  przedszkolach,  świetlicach  i  innych  instytucjach  opiekuńczo-wychowawczych

organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek.

Amerykańskim  (w USA i Kanadzie)  odpowiednikiem  dni  dziadka  i  babci  jest Narodowy

Dzień Dziadków, National Grandparents Day. Nie jest więc świętem rozdzielonym na dwa

dni.

W  USA  jest  to  święto  oficjalnie  zatwierdzone  przez Kongres i prezydenta,  ustanowione

w 1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na pierwszą niedzielę po Święcie Pracy Labour Day,
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które obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA, jak i Kanadzie.

Tak więc Dzień Dziadków w obu krajach również obchodzony jest we wrześniu.

Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for Grandma and Grandpa („Piosenka dla Babci

i  Dziadka”), a symbolem tego dnia jest niezapominajka.

W Wielkiej  Brytanii National  Grandparents  Day obchodzony  jest  w  pierwszą  niedzielę

października.

Podczas  lekcji  na  oddziale  Neuropsychiatrii  dzieci  rozmawiały  o  swoich  dziadkach,

opisywały w języku angielskim ich wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. W dalszej części

zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne ilustrujące swoich dziadków, poświęcając kilka

zdań cechom charakteru za które ich kochają.
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Kolejną  okazją  były  Walentynki,  czyli  St.  Valentine’s  Day obchodzony  we  wszystkich

krajach  14  lutego.   Nazwa  pochodzi  od św.  Walentego,  którego wspomnienie

liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.

Zwyczajem  w  tym  dniu  jest  wysyłanie  listów  zawierających  wyznania  miłosne  (często

pisane wierszem).  Na  Zachodzie,  zwłaszcza  w Wielkiej  Brytanii i Stanach  Zjednoczonych,

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do

obdarowywania się drobnymi upominkami.

Na oddziale  Neuropsychiatrii  lekcja  walentynkowa została  przygotowana  i  poprowadzona

wspólnie z panią Anną Stadnicką- Szymków. Uczniowie tworzyli wierszyki z życzeniami dla

swoich  Walentynek  i  umieszczali  je  w  serduszkach  lub  innych  ilustracjach  związanych

tematycznie z tym świętem.

Każda tego typu lekcja kończyła się przygotowaniem prezentacji prac uczniów, omówieniem

ich i ocenieniem wkładu pracy dzieci w poszczególne zadania.
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Opracowała: Mariola Kliszewska

Nauczyciel języka angielskiego
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Mózg na detoksie
- czyli oczyszczanie umysłu poprzez

trening intelektu i koncentracji
SZYFR CEZARA

Każdą literę w alfabecie zastępujemy literą znajdującą się 3
miejsca dalej.

A B C D E F G H I J K L M

D E F G H I J K L M N O P

Zadanie 1. Odkoduj zaszyfrowane wyrazy kodem Cezara.
 

         

N D O R U B I H U

 

        

S R P L G R U B

 

Zadanie 2. Zakoduj wyrazy
 

P A R A S O L K I

         

 
 
Zadanie 3. Spróbuj teraz zakodować wymyślone przez siebie zdanie i poproś kolegę/koleżankę o 
odkodowanie. 
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N O P Q R S T U V W X Y Z

Q R S T U V W X Y Z A B C

          

P D N X O D W X U D

        

F C H U Z L H F

M A R G A R E T K i

          

K A T A S T R O F A

          



Zagadka 1.

o Jest duża i straszna, boi się jej każdy, kupią ją Twoi bliscy, nawet jej nie
zobaczysz.

o Ten kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie w tym momencie, Ten, kto mnie
kupuje, nie bierze mnie dla siebie, zaś ten co mnie używa, nie wie o moim
istnieniu. Czy już wiesz, czym jestem?

o Zanim powstanę mieszkam w lesie. 
o Odbiorą mnie ludzie, dla których źle się kojarzę, a będę specjalnie, dla jednej osoby. 

Czym jestem?
o Jeżeli dalej nie wiesz, to rozkoduj poniższy szyfr:

W U X P Q D

Zagadka 2.

1. Ma morza i rzeki, ale bez wody.
2. Ma lasy, ale nie ma tam drzew i zwierząt.
3. Ma miasta, ale bez ludzi.                                                               
4. Ma pustynie, ale bez piasku.  Co to takiego?                                  
5. Jeżeli dalej nie wiesz, to rozkoduj poniższy szyfr:

J O R E X V

Zagadka 3.

Pierwszego dnia szkoły popełniono zbrodnię. Ktoś zamordował
nauczyciela od historii.  W szkole były 4 osoby, które policja
podejrzewała o zbrodnię: konserwator, nauczyciel matematyki,
wuefista i dyrektor. Oto ich alibi:
Konserwator: W czasie zbrodni kosiłem trawnik.
Nauczyciel matematyki: Kiedy popełniono zbrodnie
przeprowadzałem moim uczniom śródroczny egzamin.Wuefista:
Podczas zbrodni przeprowadzałem zajęcia z siatkówki.
Dyrektor: W czasie zbrodni byłem w moim biurze.
Po wysłuchaniu alibi policja natychmiast aresztowała mordercę.

Kto nim był?     Dlaczego?

P D W H P D T B N

                  Przygotowała: Alicja Całus
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HISTORIA - a to ciekawe!

Kalendarium historii Polski: luty
1 II

1411 - I pokój toruński.

6 II

1989 - początek obrad Okrągłego Stołu. 

9 II

1321 - wyrok sądu papieskiego w sprawie zagarnięcia Pomorza przez

Krzyżaków.

10 II

1920 - zaślubiny Polski z morzem.

12 II

1784 - start pierwszego w historii polskiego balonu na ciepłe powietrze.

13 II

1919 - początek wojny polsko-bolszewickiej.

15 II

1386 - chrzest Władysława Jagiełły.

17 II

1980 - polscy alpiniści po raz pierwszy zdobyli Mount Everest zimą

18 II

1386 - ślub św. Jadwigi królowej i Władysława Jagiełły.

19 II

1473 - urodziny Mikołaja Kopernika.

20 II

1530 - koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski.

22 II

1846 - wybuch powstania krakowskiego.

26 II 

1927 - ogłoszenie Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym.

     20



Każdy z mas zna ten symbol, który stał się najbardziej rozpowszechnionym
znakiem współczesnych czasów.

Za  odkryciem  tego  znanego  dziś  na  cały  świat  napoju
stoi...  grypa.  Kiedy  w  1885  r.  mieszkańców  Atlanty
nawiedził wirus grypy, farmaceuta John Pemberton głowił
się  nad  specyfikiem,  który  mógłby  przynieść  ulgę
schorowanym Amerykanom.

 Pemberton  spędzał  więc  całe  noce  w swoim  małym
laboratorium i eksperymentował. Gotował liście krzewu kokainowego, ucierał orzeszki
drzewa  kola  (zwane  guru),  mieszał  różne  syropy,  podgrzewał,  studził,  łączył
z różnymi  wywarami  i próbował... 

Niestety,  syrop  ów  nie  był  skutecznym  specyfikiem  na  grypę.  Pewnej  nocy,
przemęczony  Pemberton  omyłkowo  dolał  do  mikstury  wody  sodowej,  zamiast
zwykłej. Kiedy spróbował specyfiku, nie miał wątpliwości – to jest niepowtarzalne!
Z pomocą  przyszedł  mu  Franc  Robinson,  księgowy  apteki,  który  stwierdził,  że
konieczna jest reklama mikstury: to on wymyślił nazwę „coca-cola”. 

W 1905 r. wycofano ze składu napoju kokainę, a wprowadzono kofeinę. W latach
czterdziestych XX wieku coca-cola zawitała do Europy. W 1982 r. pojawiła się wersja
coca-coli light. 

Po  raz  pierwszy  Coca-Cola  zawitała  do  Polski  w 1957  r.  Nie  dotarła  na
ogólnodostępne  półki  sklepowe;  można  ją  było  kupić  tylko  za  dolary  lub  marki
w sklepach Pewexu i Baltony!!! Dopiero w latach 70.-tych cola na stałe pojawiła się w
Polsce. W 1982 roku Agnieszka Osiecka wygrała konkurs,
ogłoszony przez firmę coca-cola, na pierwsze polskie hasło
reklamujące coca-colę, czyli „Coca-cola to jest to!”

Specyficzny  smak  coca-cola  zawdzięcza  zawartości
mieszaniny smakowo-zapachowej o nazwie – Merchandise
7X.  W  Merchandise  7X  znajdują  się  olejki  eteryczne:
pomarańczowy, cytrynowy, z gałki muszkatołowej, z kolendry, z kwiatów pomarańczy
gorzkiej, cynamonowy.  

W pierwszym roku produkcji sprzedawano dziennie 9 szklanek, współcześnie średnio
ponad miliard butelek. W jednej szklance coli mieści się 25,4 g węglowodanów, czyli
5 łyżeczek. Aby spalić taką ilość kalorii  - 101 kcal, trzeba: 10 min. jeździć na rowerze
albo 14 min. tańczyć, albo 19 min. spacerować, albo 23 min. prasować! Oprac.: T.
Podolak – nauczycielka historii i wos. Ilustracje – domena publiczna
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HISTORIA - a to ciekawe!
W marcu wydarzyło się…

 1 marca 1815 - Napoleon powrócił do Francji z wygnania na Elbie.

 2 marca 1972 – Miał miejsce start sondy 
Pioneer 10. Na jej pokładzie umieszczono
przekaz ludzkości do kosmicznych istot
pozaziemskich, tzw. płytkę Pioneera. 

 8 marca 1968 – Odbył się wiec studencki na
Uniwersytecie Warszawskim, który
zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe. 

 14 marca 1924 - Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie 
Westerplatte, u ujścia kanału portowego do morza, naprzeciw przedmieścia Nowy 
Port.

 19 marca 1924 - W Moskwie doszło do wybuchu powstania zbrojnego kierowanego 
przez kupca Kuźmę Minina i księcia Dymitra Pożarskiego przeciwko polskiej załodze 
Kremla. Polacy zostali wyparci z Moskwy.

 22 marca 1895 - Odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière w Paryżu, na którym 
przedstawiono film "Wyjście robotników z fabryki".

  

 26 marca 1943 - W Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem, zorganizowana 
przez Szare Szeregi.

 28 marca 845 - Paryż został złupiony przez Wikingów.  

 30 marca 1867 - Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym terytorium Alaski.

 31 marca 1889 - Otwarto wieżę Eiffla w Paryżu.
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HIGIENA W DAWNYCH WIEKACH
    Niektórzy mawiają, że częste mycie skraca życie. Na szczęście, to tylko plotka! Dziś
każdy  wie,  że  aby  być  zdrowym,  należy  dbać  o  swoją  higienę.  
A jak to dawniej bywało? No cóż, różnie! 
Szesnastowieczni  lekarze i  medycy twierdzili,  że  woda szkodziła  zdrowiu.  Nie polecali
więc  kąpieli,  a  nawet  wskazywali,  aby  unikać  wody.  Pory  
w ciele miały być zamknięte (najlepiej brudem), aby nie dopuszczały do organizmu morowe-
go  powietrza  (zarazy:  dżumy,  ospy  czarnej,  tyfusu.  Jedwabie  
i aksamity skrywały ciała niemyte przez całe lata! Aby zamaskować woń brudu bijącą od nie-
mytych  ludzi,  używano  
w wielkich ilościach perfum. Na czym polegała więc ówczesna higiena? Dla przykładu:

 Królowa  Anglii  Elżbieta  I  (XVI  w.)  myła  się  raz  w  miesiącu  
i  należała  do  najczystszych  ludzi  
w swoim królestwie!

 W XVII w. jej następca Jakub I mył już tylko palce u dłoni!

 Francuski  następca  tronu -  znany później  jako król  Ludwik XIII  (żył  w
XVII w.) – kiedy miał lat 5 - pierwszy raz umyto chłopczykowi nogi. Mając
7  lat  nastąpiła  kolejna  kąpiel  małego  księcia  
W ramach codziennej  toalety namaszczano Ludwiczka olejkiem migdało-
wym i masłem!

 Król - słońce Ludwik XIV, gdy wstawał rano ubierał świeżą koszulę (w
nocy okropnie się pocił), przepłukiwał usta winem i obmywał nim dłonie.
To był koniec porannej toalety. W ciągu dnia, kilkakrotnie zmieniał koszu-
le na świeże (zwłaszcza latem i po wysiłku fizycznym, gdy się pocił). Nig-
dy przy tym jednak się nie mył. 

 W XVII wieku zmiana koszul (odzieży) zastąpiła kąpiele. Twierdzono, że płótno lepiej

oczyszcza skórę i pochłania pot niż woda. Podstawową częścią garderoby były więc długie do

kolan koszule, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet (Angielki aż do XVIII wieku nie nosiły

pod tymi koszulami majtek,  podczas gdy panie na kontynencie ubrały pierwsze płócienne

majtki w XVI wieku). Czysty był więc wówczas ten, kto kilka razy na dzień zmieniał bieliznę

(koszulę) i posiadał ich co najmniej kilkanaście sztuk na zmianę. Sytuacja nie zmieniła się

zasadniczo nawet w XVIII wieku. Dopiero pod koniec tego stulecia woda w Europie wróciła

do łask jej mieszkańców. Wiek XIX był już stuleciem zdecydowanie czystszym…

Oprac. T. Podolak – nauczycielka historii 

i wos.

Ilustracje – domena publiczna
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                                                                                                                  „Kącik dla rodziców”

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji.

Ferie i wakacje to czas, kiedy nasze dzieci wyjeżdżają na zorganizowane obozy czy
kolonie.  Są  to  wyjazdy  niejednokrotnie  zagraniczne,  tematyczne,  związane
z  zainteresowaniami  tych  młodych  osób.  Oto  kilka  wskazówek,  jak  przygotować  się  do
takiego wyjazdu, aby nasza pociecha była zadowolona, a przede wszystkim BEZPIECZNA. 

Przed wyjazdem dziecka na zorganizowany wypoczynek należy dokładnie: 

1)  sprawdzić  kto  jest  jego  organizatorem  i  czy  posiada  zaświadczenie  o  zgłoszeniu
wypoczynku do kuratorium oświaty;

2) dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (poznać dokładny adres);

3) sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka; 

4) dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną;

5) zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;

6) sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi;

7) przed wyjazdem dzieci na wypoczynek opiekunowie/rodzice powinni zwrócić także uwagę
na to, czy: firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób
oraz  tabor  zastępczy  na  wypadek  awarii;  pojazd  wyznaczony  do  przewozu  ma  aktualne
badania  techniczne;   organizacja  przewozu  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  wytycznymi
sanitarnymi.

Organizator  wyjazdu  lub  opiekunowie  dzieci  na  kilka  dni  przed  planowanym
wyjazdem  powinni  zawiadomić  najbliższą  jednostkę  policji  o  terminie  i  czasie  wyjazdu
autokaru. Policjanci wówczas sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan
trzeźwości kierującego. 

Ponadto dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wskazane jest:

a)  posiadać  kontakt  do  kierownika  wypoczynku  oraz  do  ośrodka  (w  razie  niemożności
skontaktowania się z kierownikiem); 

b) udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt
zapewniający szybką komunikację; 

c) poznać  szczegółowo  warunki,  w  jakich  będzie  przebywać  dziecko
(domki/namioty/ośrodek, stołówka, wyposażenie pokoi, miejsca rekreacji i zabaw ); 

d)  znać szczegółowy program pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem liczby godzin zajęć
specjalistycznych, wycieczek lub innych atrakcji;

e) otrzymać od organizatora listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką wypoczynku), które dziecko
powinno zabrać ze sobą; 

f) zapoznać  się  z  regulaminem  uczestnictwa,  który  zawiera  zasady  bezpieczeństwa
uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego; 

g) ustalić kwestię posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko z telefonu
komórkowego; 
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h) sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od nieszczęśliwego wypadku;

i)  poinformować organizatora  o  chorobie  przewlekłej  dziecka  oraz  zażywanych przez  nie
lekach stałych, a także  o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy,
lunatykowanie,  uczulenia  żywieniowe,  itp.),  które  mogą  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo
dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników.

 Co rodzic powinien powiedzieć dziecku przed wyjazdem: 

1) podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób;

2) przekazać wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku,
termin, zasady organizacji wypoczynku, zasady bezpieczeństwa itp., uświadomić dziecku, że
zaraz po przyjeździe odbędzie się spotkanie organizacyjne;

3) wyjaśnić, żeby bezwzględnie mówiło opiekunowi o wszelkich sytuacjach zagrożenia i że
nie  powinno  się  bać  lub  wstydzić  informowania  opiekuna  o  wszelkich  dolegliwościach
zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają miejsce podczas wypoczynku.

Opracowała:

Karina Starosta – wychowawca

                                                                                   Zdjęcie: źródło Internet
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   „Kącik dla rodziców”

ZABAWY Z DZIEĆMI

       Drodzy rodzice chciałabym zainspirować Was i zachęcić do bawienia się z dziećmi,
w różne zabawy które rozładują napięcie, odgonią nudę, dadzą  ukojenie i radość. Wpłyną na
integrację  i  wniosą  chwilę  wesołości  i  beztroski.  W dzisiejszym czasie  i  świecie  pełnym
napięcia  i  obaw warto  na  chwile  rozluźnić  się,  pobawić  z  dziećmi  przynoszą  im i  sobie
odrobiny  wytchnienia  i  życia  chwilą,  która  jest    teraz…  trwa  teraz…
Zabawy dla przedszkolaków
Kiedy jest nudno i kiedy jest  źle możemy dzieci zaciekawić i rozweselić prostymi zabawami
z wykorzystaniem rymowanek.
Zabawy
Piłka śmieszka ( zabawa w Kole)
Pewna mała skoczna piłka
Śmiać się uwielbiała.
Więc gdy trafi w twoje ręce,
Będzie rozśmieszała.
Wszystkie dzieci siedzą w kole i podają sobie z rąk do rąk piłkę. Ta osoba, na której kończy
się rymowanka, jest  rozśmieszana przez inne dzieci  za pomocą słów i gestów. Na sygnał
nauczyciela dzieci wznawiają zabawę- ponownie podaja sobie piłkę.

Rudy Lisek

Siedzi w lesie mały lis, ma futerko rude.
I narzeka już od rana na ogromną nudę .
Lisku, lisku już nie marudź, szkoda na to czasu!
Chodź, skacz, biegaj dookoła zielonego lasu!
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
teraz liskiem jesteś ty!.

Dzieci siedzą w kole. Jedno nich znajduje się w środku- jest rudym liskiem. Wszyscy mówią
treść rymowanki. Na słowa: Chodź, skacz, biegaj dookoła zielonego lasu! Lisek w wybrany
przez siebie sposób okrąża koło ( truchtem, podskakując, wykonując wymachy rąk itd.) Na
końcu( po słowach: Hop, hop, raz, dwa, trzy, teraz liskiem jesteś ty!)lisek wybiera dziecko,
które w kolejnym powtórzeniu przejmie jego rolę.

Iskierka

Kiedy dzieciom towarzyszy  niepokój  lub są zbyt pobudzone  warto zastosować zabawy , 
które wyciszą i rozluźnią nasze pociechy.

Zabawy wyciszające - „Lekcje ciszy” M. Montesorii.

     26



Ćwiczenia  wyciszające  i  odprężające.  Zmniejszają  napięcie  mięśni,  poprawiają
samopoczucie, przeciwdziałają zmęczeniu, pomagają w szybkiej regeneracji psychicznej.

o Poczuj  kropelkę -  dzieci  maja  zamknięte  oczy,  nauczyciel  podaje  kroplomierzem

kropelkę wody na twarz dziecka lub na rękę. Gdy dziecko poczuje kropelkę może
otworzyć  oczy.

o Imiona - szeptem nauczyciel wymienia imiona dzieci siedzących po drugiej stronie

Sali. To dziecko, które usłyszy swoje imię po cichu podchodzi do nauczyciela i siada
obok.

o Podawanie w kole – dzwonka, szklanki z woda, łyżki z kulka – tak aby dzwonek nie

zadzwonił, woda się nie wylała, kulka nie wypadła z łyżki
Relaksacja – masaże 
Ćwiczenia  wyciszające  i  odprężające.  Zmniejszają  napięcie  mięśni,  poprawiają
samopoczucie, przeciwdziałają zmęczeniu, pomagają w szybkiej regeneracji psychicznej. Dla
najmłodszych dzieci ciekawą formą relaksacji są masaże. 

Oto kilka przykładów: 
o Spacer  -  Wyruszamy  w  drogę  (uderzamy  dłońmi  płasko  w  uda,  naśladując

odgłosy).Teraz trochę pobiegniemy (szybciej uderzamy). Wyprzedza nas jeździec na
koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia).Przechodzimy przez most (bijemy się
w pierś). Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej  nie
spłoszyć  (  czubkami  palców  dotykamy  ud).  Zaczyna  wiać  wiatr,  coraz  silniejszy
huragan  (wydmuchujemy  powietrze,  naśladujemy  gwizd  wiatru).  Sarenka  ucieka
wielkimi skokami (uderzamy mocno dłońmi w uda, unosimy je w górę i ponownie
uderzamy uda).  Wracamy pomału do domu,  niektórzy są zmęczeni  i  wloką się  na
końcu, szorując nogami (dłonie udają wolne kroki.

o Masaż  z  myszką -  Cicho,  cicho,  w  puszystej  kurteczce  chodziła  raz  myszka  po

gładkiej półeczce (powolne głaskanie). Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła (powolne
ściskanie szczypanie). Strzepnęła okruszki (szybkie klepanie, strzepywanie). W kąciku
usiadła,  okruszki  zebrała,  ząbkami  je  zjadła  (  powtórne  ściskanie).  Po  gładkiej
półeczce chodziła w kurteczce ( głaskanie). 

o Dreszczyk  - Idą słonie po betonie (uderzenia piąstkami po plecach). Płynie rzeczka

(ręka  wije  się  wzdłuż  kręgosłupa).  Idzie  pani  na  szpileczkach  (kłucie  sztywnymi
palcami) z gryzącymi pieseczkami (lekkie szczypanie). Słonko świeci ( głaszczemy w
koło  plecy).  Pada  deszczyk  (przebieramy  palcami)  czy  cię  przeszedł  dreszczyk?
(chwytamy za szyję).

Przygotowując artykuł korzystałam :
o „Sposoby na nudę. Przedszkolne zabawy i piosenki, które odmienia zwykły dzień”.,      

Dorota Kluska., Kraków 2021-12-16.
o Webinarium  :  Jak wyciszyć grupę? Zabawy i  ćwiczenia wyciszające – scenariusz

zajęć.  Prowadziła  mgr Joanna Krysiak FLAMIGA.PL
                                                                 

Opracowała:  Bożena Zając, nauczyciel wychowawca
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ZIMOWE  ZADANIA  ORTOGRAFICZNE

                                                                               Bank Obrazów – Internet

Spadł  śnieg, pobielało na polach, w sadach, w parkach , w ogródkach.  Do szkolnego
podwórka zleciały się ptaszki z całej okolicy. Zajadały z apetytem ziarnka słonecznika,
jarzębinę, słoninkę. Dwa śmieszne wróbelki pobiły się o skórkę  chleba. Wokoło fruwało

pierze. Dzieci dosypały ziarna do karmnika , a potem ulepiły bałwanka. 

o Z rozsypanych wyrazów  ułóż zdanie i napisz je.
zwierzętom, mroźną, pomagamy, zimę, przetrwać
……………………………………………………………………
…………………..    
  

o  Uzasadnij pisownię wyrazów: 
ogródkach - 
……………………………………………………………………
..
podwórka - 
……………………………………………………………………
…
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jarzębinę - 
……………………………………………………………………
…..
wróbelki - 
……………………………………………………………………
……
skórkę - 
……………………………………………………………………
……….
spokój - 
……………………………………………………………………
………..

o Otocz pętlą grupę wyrazów, w której znajdują się 
rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej.

1) ptaszek, dziecko, karmnik
2) karmnik, ziarenko, ogródek
3) zwierzęta, ogrody, dzieci
4) zwierzę, drzewa, domy

o Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
zły - ……………………………………………………..
smutny - ……………………………………………..
ciepły - ………………………………………………..

o Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej i napisz je.
mróz, lód, sanki, łyżwy, ptak, górka, bałwan, narty, zawody

          
…………………………………………………………………………
………………
o  Rozwiń następujące zdania:

Prószy śnieg. Przyszła zima.

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

o Zagadki:
Jaka to pora roku, kiedy białe płatki tańczą wokół?
……………………………………………………………………
……….
Co to za zagadka? Pora snu niedźwiadka?
……………………………………………………………………
……….

                                  Opracowała: Barbara Karpińska- nauczyciel
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