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 Kto dba o nasze zdrowie?

7 kwietnia   obchodzony jest   Światowy Dzień Zdrowia oraz  Dzień Pracownika Służby

Zdrowia.  72  lata  temu  powstała  WHO,  czyli  Światowa  Organizacja  Zdrowia.

Celem  Światowego  Dnia  Zdrowia  jest  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  najważniejsze

problemy  zdrowotne  społeczeństw  na  całym  świecie.

To także dzień wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu

człowiekowi  w  trudnym  czasie  choroby.

Czy  pracownikiem służby  zdrowia  jest  tylko  lekarz  i  pielęgniarka  pracujący  w  szpitalu?

Jakie  są  placówki  służby  zdrowia?  Na  czym  polega  praca  osób  pracujących  w  służbie

zdrowia?   Czy  każdy  może  zostać  pielęgniarką,  ratownikiem medycznym  czy  lekarzem?

Czy ich praca jest  szanowana i doceniana przez innych? Na te i inne pytania szukaliśmy

odpowiedzi   z pacjentami oddziału neuropsychiatrii  w ramach wspólnych zajęć  w grupie

dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych. Dzieci przygotowały  drobne upominki – kwiaty

i laurki dla pracujących na oddziale i złożyły życzenia. Oprócz tego dzieci wykonały mini

zestawy  lekarskie  -  walizeczki  oraz  czepki  pielęgniarskie.

Zdjęcia z zajęć zamieszczamy poniżej.
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Tekst i zdjęcia: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola 

                                                               Sabina Zdera, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej     
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KĄCIK INSPIRACJI ARTYSTYCZNYCH
tematyka wiosenno-wielkanocna

oddział neuropsychiatrii

               Opracowała: Sabina Mientus
(nauczyciel wychowawca)
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„Patrzę w moją przyszłość”

W kwietniu uczniowie Oddział Psychiatrii odbyli zajęcia z tematyki Doradztwa

Zawodowego. „Ankieta Skłonności Zawodowych” składająca się z 25 pytań, które mają

wskazać podział zawodów na 5 grup, która zawiera opis przykładowych zawodów oraz

wymagań psychofizycznych i przeciwskazań zdrowotnych.

10osób, które wypełniło ankiety w wynikach zdecydowanie przeważały zawody, które

wymagają kontaktu z ludżmi tzw. „Człowiek-Człowiek” czyli zawody takie jak: nauczyciel,

lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, adwokat,

sędzia, dziennikarz, prezenter radiowy, telewizyjny, menager, stewerdesa, specjalista ds.

marketingu, negocjator, pośrednik handlowy, sprzedawca, kelner. Wymagane cechy:

życzliwość, cierpliwość, rozwaga, opanowanie, uczciwość.

Kolejna liczna grupa to „Człowiek- działalność artystyczna” w tej grupie wymagane są cechy:

wrażliwość, wyobrażnia, twórcze myślenie, uzdolnienia manualne, dokładność, precyzja. W

grupie zawodów znajduje się: plastyk, rzeźbiarz, fotograf, zdobnik szkła.

Człowiek-przyroda najmniej liczna grupa osób, ale również pojawiła się wśród uczniów to

„Człowiek-przyroda” czyli zawody związane z kontaktem z przyrodą, zwierzętami. W grupie

znajdują się zawody tj. biolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, sadownik, ogrodnik i

inne.

Zachęcam do rozwiązania ankiety.

Opracowała: mgr Kotulla Ilona
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              Z życia Pediatrii

Na oddział powoli zawitała wiosna. Wspólnie z panią B. Karpińską i M. Wojdyła oraz

dziećmi  „przerobiliśmy”  nasz  domek przed wejściem na  oddział  na  taki  „wiosenny”.  Jak

również jego otoczenie,  które stanowią teraz drzewa pokryte kolorowymi kwiatami.  A na

gazetce  ściennej  zamieszczamy na  bieżąco  prace  plastyczne  wykonywane  przez  naszych

pacjentów ciekawymi technikami, odzwierciedlające aurę za oknem. 

Aby  umilić  dzieciom  czas  spędzany  w  szpitalu  fundacja  „Spartanie  dzieciom”

ufundowała  pacjentom grę interaktywną. Co ważne, proponowane zadania dostosowane są

do kilku grup wiekowych, aby rozwijać różne sprawności umysłowe. „Spartanie” to grupa

biegaczy,  którzy  swoje  zainteresowanie  bieganiem  postanowili  dodatkowo  wzmocnić

aspektem społecznym. Celem ich jest pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. 
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Jak co roku pamiętaliśmy o Światowym Dniu Zdrowia, który przypada 7-go kwietnia.

Wykonaliśmy  kartki  okolicznościowe  z  tej  okazji,  które  przez  dzieci  zostały  wręczone

paniom pielęgniarkom, dietetyczkom, lekarzom i innych pracownikom służby zdrowia. 

Przed  świętami  odbyły  się  na  oddziale  warsztaty  wielkanocne  przygotowane  i

poprowadzone przez dwie starsze pacjentki, Kasię i Zosię. Podstawową techniką plastyczną

było origami. Z jej wykorzystaniem robiliśmy prace przestrzenne i kartki świąteczne, które

zostały przekazane pani oddziałowej. W warsztatach uczestniczyły również dzieci z Ukrainy.

Zajęcia dały im dużo radości i pozwoliły z pewnością zapomnieć choć na chwilę o trudnym

dla nich obecnie czasie. 

Opracowała:

Karina Starosta - wychowawca
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Nareszcie możemy
porozmawiać o wyższości Świąt
Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego
Narodzenia…                                           
-  Żartowałam ;)                                      
- Ale czy na pewno?

Wielkanoc to jedno z dwóch
najważniejszych  świąt  w naszym
kraju,  chociaż  zdecydowanie  mniej

skomercjalizowane  niż  Boże  Narodzenie.  Chociaż  z  roku  na  rok
strojenie sklepów,  ulic,  zakładów pracy  staje  się  coraz  bardziej  popularne,  tak jak
ozdabianie  naszych  domów, mieszkań i wielkanocnych stołów,  bo wiszące  pisanki,
rozmaite stroiki,  girlandy i figurki bez wątpienia podkreślają świąteczną atmosferę,
ważne, by nie popadać w skrajności i nie zapominać o istocie rzeczy.

Wielkanoc  ma  swój  rodzinny  charakter,  dlatego  na  uroczyste,  niedzielne
śniadanie jak  najbardziej  wypada  zaprosić  rodzinę,  ale  i  przyjaciół  i bliskich
znajomych.  Najważniejszym  momentem tego  posiłku  jest  dzielenie  się  święconym
jajkiem i składanie życzeń. Powinno się to odbywać na samym początku, jeszcze przed
zajęciem miejsc przy stole.

Zwyczajowo  stół  wielkanocny,  przeważnie  nakryty  białym  obrusem,
powinien  być  przystrojony  żywą  zielenią:  rzeżuchą,  owsem,  gałązkami  bukszpanu.
Związane jest to zarówno z wymową religijną, ale także z symbolicznym powitaniem
wiosny. Nie może na nim zabraknąć także baranka, pisanek, koszyczka ze święconką. 

Wielkanoc to  najstarsze  i  najważniejsze  święto  chrześcijańskie.  Jest  to  święto
ruchome  może  wypadać  pomiędzy  22  marca,  a  25  kwietnia.  W  tym  roku
obchodziliśmy je 17 kwietnia.

Okres  wielkanocny  rozpoczyna  się  Niedzielą
Palmową, zwaną też Kwietną.
W tym dniu odbywają się uroczyste procesje i święci się
palmy. Tak jest już od dawien dawna. Ale nie wszystkie
tradycje Wielkanocne przetrwały. Jest wiele zwyczajów,
o których nawet nie słyszeliśmy.
Czy wiecie, jakie były przesądy i wróżby 
związane z Wielkanocą?
   Otóż, dawniej poświęcone palemki stawiano w oknie, 

co miało zapewnić domowi ochronę przed piorunami w czasie burzy. 
Dzieci  i zwierzęta smagano palmą, co ponoć przynosiło im zdrowie i powodzenie. 
Natomiast bazie z poświęconych gałązek łykano, by zabezpieczyć się przed bólem i 
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przeziębieniem. A poświęcone pisanki zakopywano pod progiem, by nie dopuszczały 
do domu złych mocy.
No to teraz już wiadomo skąd wzięło się powiedzenie,                 
że „komuś odbiła palma”…

Z tych ważnych powodów uznałyśmy; ja i  pani z historii, że należy kultywować
dawne tradycje i obyczaje, bo jest to nasze dziedzictwo, którego nie powinniśmy się
wstydzić,  a możemy się też dobrze bawić, a nawet trochę zadumać, dlatego, jak co
roku na  oddziale neuropsychiatrii zorganizowałyśmy lekcje przybliżające istotę tych
świąt. 

Oprócz teorii było sporo praktyki, ponieważ dzieci i młodzież wprawiała się w 
trawieniu kwasu….?! Nie, wprawiała się w trawienie kwasem wielkanocnych 
kroszonek.                                                                     Zobaczcie, jak nam wyszło…

  
                                                                                                          Ups, ktoś był głodny;)

Przygotowała: Alicja Całus
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Zobaczyć to, co niewidzialne.

Na  zajęciach  lekcyjnych  uczniowie  oddziału  neuropsychiatrii  mogli  zdobyć  nową

umiejętność  pracy  z  mikroskopem.  Szkoła  bowiem  została  wyposazona  w  mikroskopy

optyczne oraz preparaty mikroskopowe.

Podczas zajęć  uczniowie  pacjenci  uczyli  się obsługi  tego urządzenia  oraz tworzyli

własne  preparaty.  Tutaj  inwencji  twórczej  im  nie  brakowało.  Powstaly  bardzo  ciekawe

obiekty  do  oglądania.  Jednym  z  nich  była  skórka  od  jabłka,  która  pod  mikroskopem

przypomina  mozaikę  z  kalejdoskopu  czy  ziarno  sezamu  wyglądające  niczym  szlachetny

kamień,

Każdy miał okazję zdobyć wiedzę i umiejętności w pracy z mikroskopem nie tylko

patrząc w okular i podziwiając ferie barw  lecz także wyszukać obrazu i ustawić ostrość.

 

Skórka jabłka pod mikroskopem   
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Opracowała:   Anna Szymków-Stadnicka 
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W E S T O L I K R T

A S D F G H K L P H

E R T D C B N N M Ś

Y U U O M P L K J R

R G B B I N M J K U

Z D U R K F G H J B

O B S E R W A C J A

B W C W O B N J K M

I R T O S Y H J N A

E S B L K N M J K K

K Z T W O K O G H R

T K T E P F K V B O

Y I H R N M U F D M

W E E R T Y L U I E

C Ł P R E P A R A T

K K A S D F R G H R

K O N D E N S O R Y

E Ś W I A T Ł O G C

W E R T Y U I O P Z

A S D F G H K L K N

Z C B N M A S D F A

Wykreśl następujące wyrazy; w pionie i poziomie: 

OBSERWACJA,  MIKROSKOP,  OKO,  TUBUS,  REWOLWER,  STOLIK,  ŚRUBA

MAKROMETRYCZNA, OKULAR, OBIEKTYW, KONDENSOR, ŚWIATŁO, SZKIEŁKO,

PREPARAT.
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W związku z powrotem uczniów do szkół z nauczania zdalnego, w grupie nauczycieli 
zrodził się pomysł napisania innowacji pedagogicznej. Celem tej innowacji było 
przypomnienie, powtórzenie i utrwalenie zasad ortograficznych polskich i angielskich.
Realizowana była od 14 lutego do 31 marca 2022 roku w ramach zajęć wychowawczych.  
Odbyło się razem 28 godzin innowacyjnych z ortografii na oddziałach neuropsychiatrii, 
chirurgii dziecięcej oraz pediatrii. Zajęcia te były prowadzone przez panie: Sabinę Zdera, 
Alicję Całus, Barbarę Karpińską , Mariolę Kliszewską. W ramach tych zajęć uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli wykonywali różne zadania ortograficzne z zastosowaniem 
kreatywnych technik plastycznych.
Rezultatem tych prac było stworzenie wspólnej książeczki pod tytułem:
 ,, Kreator ortografii i potyczek językowych”, czyli zbioru
prac plastycznych, obrazujących zasady ortograficzne w języku
polskim i angielskim.
Książeczka została powielona w czterech egzemplarzach na oddziały:
pediatrii, chirurgii dziecięcej, neuropsychiatrii i chorób płuc.
Poniżej są przedstawione niektóre prace uczniów oraz książeczka.
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Opracowały: Alicja Całus, Barbara Karpińska, Mariola Kliszewska, Sabina Zdera
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Plan Oświaty Zdrowotnej USK Opole.

Światowy Dzień Zdrowia 

07.04.2022

„Nasza planeta, nasze zdrowie”

Światowy Dzień Zdrowia 2022 – informacja WHO

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i

żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki krajów koncentrują się na zdrowiu i
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dobrym samopoczuciu ludzi? Gdzie w miastach można mieszkać, a ludzie mają kontrolę nad

swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak

nowotwory, astma, choroby serca, w  Światowa Organizacja Zdrowia pragnie skupić uwagę

wszystkich ludzi na działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ich oraz planety, a także

wspierać ruch na rzecz tworzenia społeczeństw skupionych na dążeniu do poprawy swojego

zdrowia.

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest

spowodowanych czynnikami środowiskowymi, których można uniknąć. Jest to także

związane z kryzysem klimatycznym, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia

ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny.

Ponad 90 procent ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw

kopalnych. W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż

kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór

wody powodują migrację ludności i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa

sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, szczytach najwyższych gór, i

trafiły do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy do produkcji przetworzonej, niezdrowej

żywności i napojów napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca,

jednocześnie generując jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.
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W ramach kampanii „Nasza planeta, nasze zdrowie” WHO będzie zachęcać rządy i opinię

publiczną do dzielenia się historiami kroków, jakie podejmują, aby chronić planetę i swoje

zdrowie.

Co miesiąc zachęcam do śledzenia Planu Oświaty Zdrowotnej USK Opole na Oddziale 

Chirurgii Dziecięcej. W styczniu wspólnie z uczniami przygotowaliśmy ciekawe informacje z

okazji „Ogólnopolskiego Dnia Transplatacji”. W lutym „Światowy Dzień Walki z Rakiem” 

natomiast w marcu jako dypl.hig. stom przygotowałam informacje nt. „Profilaktyki i Higieny 

Jamy Ustnej” na modelu przedstawiłam odpowiednie techniki i metody szczotkowania, 

zabiegi higienizacji w celu szerzenia świadomości wśród młodych ludzi.

Opracowała: mgr Kotulla Ilona

Źródło: Internet
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HISTORIA - a to ciekawe!
rocznica chrztu Polski

 Wszyscy pamiętamy z lekcji historii, że w  kwietniu 966 r.
książę Polski Mieszko I przyjął chrzest od Czechów. 
Żona  Mieszka  I  Dubrowka,  Dobrawka,  czy  wedle

tradycyjnie
przyjętej
terminologii
Dąbrówka  lub
Dobrawa,  była
córką  księcia

czeskiego  Bolesława Okrutnego  i  z
jej  osobą  ściśle związana jest
chrystianizacja Polski. 
Polska  została  zaliczona  do  europejskiej  społeczności  chrześcijańskiej,  a  jej
władca odtąd był traktowany na równi z innymi książętami. Kościół wniósł do
Polski:  znajomość  pisma  (łacina)  oraz  form  kancelaryjnych,  niezbędnych  w
ówczesnej dyplomacji. 
Chrzest  umożliwił  rozszerzenie  kręgu
kultury  i  tradycji  antycznej.  Przyjęcie
chrztu  umożliwiło  korzystanie  z
zachodnich doświadczeń w prowadzeniu
upraw rolniczych, budownictwie. 
Chrzest  zdecydowanie  wzmocnił
pozycję  Mieszka  na  arenie
międzynarodowej.  Mieszko,  uzyskał
tytuł  „przyjaciela  cesarskiego”  oraz
pomoc Czech w walce z Wieletami.
Chrzest  przyczynił  się  także  do
wewnętrznego  zespolenia  państwa.  Polanie  przyjęli  chrzest  w  obrządku
łacińskim,  a  pierwsi  duchowni  przybyli  najprawdopodobniej  z  Niemiec.
Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku Jordan (zapewne pochodził z
Włoch), rezydujący w Poznaniu (biskupstwo misyjne, zależne bezpośrednio od
Rzymu) i mający zwierzchnictwo nad całą Polską.

Oprac.: Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS
Źródło ilustracji: domena publiczna
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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”?
 we Włoszech,
 we Francji,
 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.
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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,

Jak należy uczcić Dzień Matki?
a. kupić Mamie bukiet  kwiatów lub nazbierać kwiatuszków na pobliskiej
łączce,
b. zrobić Mamie 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 52000. lęgowych
par  bociana,  co  oznaczało,  że  co  piąty  bocian  na
świecie  "był  Polakiem".  Teraz,  według  wstępnych
ocen,  liczba  bocianów  w  Polsce  nie  przekroczy
45000 par, może być nawet bliższa 42000. 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
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„Kącik dla rodziców”

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Poczucie własnej wartości to szacunek do siebie samego, wiara w swoje możliwości

dająca  dobre samopoczucie,  a  także  chęci  do osiągnięcia  sukcesu.  Człowiek,  który siebie

akceptuje,  to człowiek, który nie zniechęca się porażką, dąży do zamierzonego celu, dużo

prościej radzi sobie z codziennymi trudnościami. Jednak w główniej mierze poczucie własnej

wartości to pewność siebie czyli przekonanie, że to co myślę i czuję, jest ważne. Jak więc my

rodzice, możemy kształtować poczucie własnej wartości u naszego dziecka?

Jak się  okazuje  najważniejszym i  podstawowym czynnikiem jest  zwrócenie  uwagi

rodziców  na emocje dziecka.  Oznacza to  gotowość rodzica do zaciekawienia się tym co

czuje,  co  myśli  i  czego  pragnie  dziecko  w  danej  sytuacji  i  co  najważniejsze  na

zaakceptowaniu tego. Aby to osiągnąć, niezwykle ważne jest uświadomienie sobie tego, że

dziecko doświadcza różnych emocji i uczuć, podobnie jak osoby dorosłe i są one:

prawdziwe i ważne;

potrzebne dziecku do wchodzenia w interakcje ze światem, do rozpoznawania, co jest w

życiu dla niego dobre a co złe;

są motorem jego reakcji, działań i zachowań;

uczucia i  emocje  dziecka  zasługują na szacunek i  my jako rodzice  nie  powinniśmy im

zaprzeczać, bagatelizować ich, a w szczególności wyśmiewać.

Jak  więc  powinniśmy  postępować  w  codziennych  sytuacjach  aby  wspierać  nasze

dzieci w poczuciu własnej wartości?

Poniżej  przedstawiam reakcje  rodzica  uważnego  na  emocje  dziecka,  w trudnej  dla  niego

sytuacji:

1. Pytając dziecko oto jak się czuje w danej sytuacji,  podejmuje próby odgadnięcia, jakie

aktualnie emocje towarzyszą dziecku.

2. Mówiąc: „Widzę, że Ci smutno/przykro/żal z powodu …Może złościsz się, że nie zgadzam

się by…”, pomaga dziecku nazwać swoje emocje i określa ich możliwą przyczynę.
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3. Mówiąc: „   Rozumiem Cię, że smutno Ci z powodu …”,   okazuje mu zrozumienie dla jego

emocji.

4. Pozwalając dziecku wypowiedzieć i wypłakać swoje smutki i zachęcając do zastanowienia

się  co innego może zrobić w danej  sytuacji,  pozostawia dziecku czas  na pobycie w tych

emocjach, oswojenie ich i zaakceptowanie poczucia straty.

5. Pytając dziecka czego pragnie i co myśli o danej sytuacji, dostrzega potrzeby dziecka i

bierze pod uwagę zdanie dziecka.

Jednak częstym błędem jest przypisywanie dziecku własnych uczyć i emocji w danej

sytuacji. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest rozróżnienie i oddzielenie naszych uczuć,

od uczuć i emocji dziecka. Tylko wtedy poczuje się ono ważne, doświadczy, iż to co czuje jest

istotne, a co za tym idzie uzyska zrozumienie. W ten właśnie sposób buduje ono poczucie

własnej wartości, rozwija empatię, a także zaczyna rozumieć, że każdy z nas może przejawiać

inne emocje, które są tak samo ważne jak nasze, co zaprocentuje w przyszłości w relacjach z

innymi ludźmi.

W budowaniu własnej wartości przez dziecko istotną rolę odgrywa również to, w jaki

sposób się z nim komunikujemy. Ważny jest sposób w jaki mówimy do dziecka, czyli to w

jaki  sposób  formułujemy  komunikaty  do  dziecka.  Zamiast  używać  sformułowań: Jesteś

niegrzeczny/ niemiły …,należy użyć zwrotu: To było takie niegrzeczne/niemiłe … zachowanie.

W ten sposób unikniemy użycia negatywnego określenia osoby dziecka, a spowodujemy, iż

dziecko będzie miało okazję do zastanowienia się nad własnym zachowaniem, samodzielnie

będzie wyciągać wnioski na swój temat.

Kolejną, ważną kwestią jest całkowita rezygnacja z kierowania zachowaniem dziecka,

na takie, jakie my dorośli oczekujemy. Pozwólmy naszym dzieciom na pewną swobodę w

poznawaniu świata i zjawisk. Postawmy na dziecięcą inicjatywę, która pozwala na tworzenie

przestrzeni do próbowania, do mylenia się. Nie możemy również zapomnieć o komunikatach

niewerbalnych,  gdyż  akceptację  i  zrozumienie  okazujemy  głównie  poprzez  spojrzenie,

uśmiech, wyraz twarzy, gest, dotyk i co bardzo istotne – ton głosu. Nie ważne, jak bardzo

budujący byłby komunikat skierowany do dziecka, w połączeniu ze sprzecznymi sygnałami

wysyłanymi  przez  mimikę  twarzy  lub  ton  głosu,  nie  zostanie  odebrany  pozytywnie  i

odwrotnie. 
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W budowaniu  własnej  wartości  nie  pomoże  również  dziecku  porównywanie  go  z

innym  dzieckiem.  Unikając  porównywania  spowodujemy,  że  dziecku  łatwiej  przyjdzie

zaakceptowanie tego, że w środowisku rówieśniczym różnimy się między sobą.

Podsumowując kształtowanie budowania poczucia własnej wartości przez dzieci, jest

niezwykle ważne.  Aby im w tym pomóc, musimy pamiętać o tym, aby liczyć się z dzieckiem

jako osobą, traktować poważnie dziecięce emocje, potrzeby i pragnienia, pozostawiać dziecku

wybór,  unikać  porównywania  dzieci  między sobą,  ale  również  umieć  odmawiać  dziecku,

powołując  się  na  nasze  uczucia  i  potrzeby.  Wszystkie  powyższe  zachowania  względem

dziecka, z pewnością zaprocentują w jego przyszłym życiu. Spowodują, że dziecko łatwiej

poradzi  sobie  z  niepowodzeniami,  a  świadomość  posiadania  pewnych  umiejętności,

kompetencji, wzmocni poczucie własnej wartości i pozwoli osiągnąć sukces w tym co robi.

                                                                                  Opracowała:

Karina Starosta – wychowawca

                                                                                   Źródło zdjęcia: Internet
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Mózg na detoksie
- czyli oczyszczanie umysłu poprzez

trening intelektu i koncentracji

Poniższa zagadka to prawdziwy rarytas i uczta dla mózgu. Dedykuję ją 
nastolatkom, jako pracę w grupach. Zostańcie geniuszami!

PS. Dla ułatwienia warto przygotować sobie atrapy kolorowych domów i innych rekwizytów.

Zagadka Einsteina

Pięciu ludzi zamieszkuje pięć domów w pięciu różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy pięciu 
różnych marek i piją pięć różnych napojów. Hodują zwierzęta pięciu różnych gatunków. KTO 
HODUJE RYBKI? 
1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom. 
2.  Anglik mieszka w czerwonym domu. 
3. Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego. 
4.  Duńczyk pija herbatę. 
5. Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów. 
6. Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhile. 
7. Niemiec pali Marlboro. 
8. Mieszkaniec środkowego domu pije mleko.                                      
9. Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pije wodę. 
10. Palacz Pall Mali hoduje ptaki. 
11. Szwed hoduje psy. 
12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu. 
13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.                           
14. Palacz Philip Morris pija piwo.
15.  W zielonym domu pija się kawę.                                 Powodzenia!
                                                                                  

     
 „Szalony naukowiec”

Sylwetki tego wybitnego fizyka i laureata nagrody Nobla chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.
W 1951 roku, kiedy zostało wykonane to słynne zdjęcie, A. Einstein był niezwykle popularną  i
szanowaną postacią.  To właśnie wtedy z okazji  72. urodzin wyprawiono  naukowcowi przyjęcie
urodzinowe na Uniwersytecie Princeton. Dla wielu fotoreporterów była to niezwykła okazja do
sfotografowania fizyka, który już powoli wycofywał się z życia publicznego oraz naukowego. Nie
odstępowali  go na krok, co wywoływało frustrację jubilata.  Pod koniec przyjęcia,  gdy Einstein
odprowadzał  jedną  ze  znajomych  do  samochodu,  po  raz  kolejny usłyszał  od  zgromadzonych
fotoreporterów prośbę o ustawienie się do zdjęcia. Ku ich zaskoczeniu wystawił im język.   

Przygotowała: Alicja Całus
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 Zdrowym być !!!

Dzień Ziemi na oddziale Neuropsychiatrii

     W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku w dniu 22 kwietnia.  Święto to  zostało

ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. 

Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan

Ziemi.  Głównym  celem  święta  jest  przybliżenie  społeczeństwu  wszelkich  problemów  związanych  ze

współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony

środowiska  i  propagowanie  idei  zrównoważonego  rozwoju.  Jest  to  również  doskonała  okazja  do

przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach

pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a  zdrowiem i  życiem ludzi.  Lasy  Państwowe,  jak co roku,

również  włączają  się  w  obchody  Dnia  Ziemi. Wiele  z  naszych  działań  ma  bezpośredni  wpływ  na

ograniczenie  skutków  zmian  klimatu  w  Polsce jak  i  na  świecie,  o  czym  wiedzą  już  najmłodsi  nasi

podopieczni. A oto efekty podsumowujące aktywny udział przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły

podstawowej.

Tekst i zdjęcia opracowały: Sabina Zdera i Katarzyna Bednarz
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