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„Szkoła do hymnu 2022”

Już po raz piaty wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w naszym 
kraju, a także placówki polonijne, wzięły udziału w kolejnej edycji akcji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie, jak 
w ubiegłych latach, odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu narodowego 
w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości
o  symbolicznej  godzinie  11:11.  W tym roku  był  to  czwartek,  10  listopada.
Również  i  nasza  Szkoła:  wszyscy  uczniowie  oraz  nauczyciele  chętnie
uczestniczyli  w  tej  doniosłej  chwili  i  w odświętnym nastroju  odśpiewano
wspólnie  10  listopada  o  symbolicznej  godzinie  11:11  „Mazurka
Dąbrowskiego”. Było pięknie i wzruszająco.
Staramy się w naszej Szkole uczyć dzieci i młodzież o tym ważnym święcie,
o dniu niepodległości, zarówno na lekcjach historii i języka polskiego, jak i na
zajęciach wychowawczych. Upamiętnienie wyjątkowego dnia 11.11.1918 r.,
a więc wydarzeń sprzed ponad 104 lat, zostało poprzedzony szeregiem zajęć na
zajęciach wychowawczych oraz lekcjach historii  i  języka polskiego o historii
Święta  Niepodległości  Polski,  o  patriotyzmie,  prawie  do  wolności  oraz
samostanowieniu państwa, które to staje niezwykle ważne, z uwagi na wojnę
w  Ukrainie  i  potwierdza  się  fakt,  że:  "Wolność  nie  jest  darowana  raz  na
zawsze".

#SzkołaDoHymnu.
Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz wos
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Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia to wyjątkowy dzień, szczególnie dla dzieci. To czas na spotkanie
z Mikołajem i czas na prezenty ! Tak też było i w tym roku na oddziale neurologii.
Dzieci  młodsze  i  starsze  cierpliwie  czekały  na  zapowiedzianą  wizytę.
Jak się okazało Mikołaj był bardzo zapracowany, bo odwiedzał inne oddziały…
Na szczęście o chorych dzieciach nie zapomniał. Spotkanie było sympatyczne,
radosne,  pełne  niespodzianek,  a  dzieci  otrzymały  prezenty.  W  spotkaniu
uczestniczyli też rodzice dzieci-pacjentów. Mikołaj w podziękowaniu dostał
od  dzieci  upominek  -  laurkę z  życzeniami  i  choinkę  wykonaną  na  zajęciach
przedszkolnych. Dzieci miały  możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia
z Mikołajem na pamiątkę  😊  Mikołaj podszedł również z prezentami do dzieci
leżących.  Było  to miłe wydarzenie,  które dało  chorym dzieciom dużo radości,
uśmiechu i z pewnością zostanie na długo w ich pamięci 😊

Opracowała:     Katarzyna     Bednarz,     nauczyciel     przedszkola      
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Wizyta Świętego Mikołaja
6 grudnia na dziecięcym oddziale chorób płuc w Kup odbyło się uroczyste

spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały
na gościa.

Już od samego rana mali pacjenci nasłuchiwali, czy nie słychać
dźwięku dzwonka Św. Mikołaja.

Pomimo braku białego puchu we wczesnych godzinach rannych w asyście
swoich pomocników przybył do dzieci Św. Mikołaj. Mikołaj złożył wizytę

najmłodszym pacjentom przebywającym w szpitalnej sali lekcyjnej. Gdy tylko
gość wszedł do sali, na buziach małych pacjentów pojawiły się uśmiechy

i radość.

Dzieci powitały gości piosenką. Mikołaj obdarował je prezentami.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia dzieci podziękowały i pożegnały Mikołaja, 
Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze.

Szkoda     tylko,     że     ten     wyjątkowy     gość     odwiedza     wszystkich     tylko     raz     w   roku.      

Tekst i zdjęcia opracowała: Brygida Grochla, Nauczyciel- wychowawca
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PROJEKT KROKUS – WSPÓŁPRACA Z 
ŻYDOWSKIM MUZEUM GALICJA

Żydowskie Muzeum Galicja jest od wielu lat polskim koordynatorem Projektu
Krokus, zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland.
W  ramach  „Projektu  Krokus”  uczniowie  sadzą  jesienią  cebulki  żółtych
krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Te bardzo wczesne oznaki
wiosny symbolizują nie tylko nadchodzącą nową porę roku, ale także nadzieję,
że już nigdy nie dojdzie do tak tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce
w latach 1939-1945.
Żółte  krokusy  upamiętniają  dzieci  –  ofiary  Holokaustu.  Sadzenie  krokusów
poprzedziły  lekcje  historii,  podczas  których  uczniowie  dowiadują  się
o  tragicznych  wydarzeniach  II  wojny  światowej  i  o  Holokauście,  w  trakcie
których odbyły się też warsztaty poświęcone tolerancji  i szacunku do innego
człowieka.
Nasza  Szkoła,  już  po  raz  drugi, również  podjęła  to  wyzwanie.  Projekt
edukacyjny zrealizowali uczniowie: Daria, Iwona oraz Patryk. Uczniowie z 8 i 1
klasy szkoły ponadpodstawowej będący na oddziale chorób płuc dzieci
i  młodzieży  Stobrawskiego  Centrum  Medycznego  w  Kup.  Teraz
z niecierpliwością czekamy na pierwsze wiosenne pąki, zwiastujące wiosnę
i radość!

Teresa Podolak – nauczycielka historii i wos
Fotografie – Teresa Podolak
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z MIĘDZYSZKOLNEGO 
KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi 
W Chorzowie przesyła Podziękowanie za udział w Konkursie: Pokaż Światu
Swoją Jesień W Górach”. Wśród Laureatów Konkursu Międzyszkolnego znalazły się 2 
uczennice z Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu:
III miejsce zajęła – Maria, a II wyróżnienie otrzymała- Paulina.

Gratulujemy uczennicom i prezentujemy nagrodzone prace oraz Podziękowanie za udział 
ZPS przy zoz w Opolu.
Organizatorzy konkursu szkolnego: Sabina Zdera oraz Barbara Karpińska
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CIEKAWE WYDARZENIA Z ODDZIAŁU PEDIATRII

Dzień Pluszowego Misia – 25 listopad 2022r.
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Dzieci z oddziału pediatrii otrzymały od sponsorów pluszowe maskotki, a 
także gry dydaktyczne i puzzle. Prezenty bardzo podobały się dzieciom, 
wywołując uśmiech na ich twarzach.
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Wizyta Świętego Mikołaja – 6 grudnia 2022r. 
Prezenty, prezenty….................dzieci czekały……
z utęsknieniem na MIŁEGO GOŚCIA.

Materiał przygotowała: Ilona Kotulla
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ŁĄCZY     NAS     PIŁKA      

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze.

Wśród  32  drużyn  biorących  udział  w  walce  o  tytuł  najlepszej  drożyny  naszego  globu

wystąpiła również polska reprezentacja.

Nasze Orły rozpoczęły zmagania na turnieju meczem z Meksykiem, które zaczęło się podczas

trwania zajęć wychowawczych na oddziale neuropsychiatrii. Była więc okazja do obejrzenia

meczu na  dużej  tablicy  multimedialnej  i  kibicowaniu  naszym  piłkarzom.  Z  tej  okazji

wychowawcy wraz z młodymi pacjentami stworzyli strefę kibica, na której można było nie

tylko kibicować, ale także zjeść coś dobrego, napić się wody jak emocje sięgały zenitu. Duże

zaangażowanie przełożyło się również na wystrój klasy w barwy biało - czerwone. Tuż przed

meczem pacjenci wykonali papierowe flagi oraz kolorowanki o tematyce meczowej.

Mecz wzbudził wielkie emocje wśród pacjentów, którzy z wypiekami na twarzy śledzili to co

dzieje się na boisku nie zawsze potrafiąc usiedzieć na miejscu. Czas spędzony na gorącym

dopingowaniu pozwolił młodym pacjentom zapomnieć na chwilę o trudnościach, z którymi

borykają się na co dzień i o miejscu w którym obecnie przebywają. Dzieci zgodnie po mecz

przyznały, że będą oglądać kolejne mecze naszej reprezentacji i że bardzo miło spędziły czas.

Mecz z Meksykiem zakończył się bezbramkowym remisem, który w perspektywie kolejnych

meczów dał  nam awans do szesnastki  najlepszych drużyn świata.  Niestety  na tym etapie

zakończyła  się  przygoda  polskich  piłkarzy  przegrywając  z  aktualnymi  mistrzami  świata

Francją.  Najlepszą  drużyną Mistrzostw okazała  się  Argentyna  prowadzona  do boju  przez

najlepszego piłkarza turnieju Leo Messiego.
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Opracował: Rafał Resler, Nauczyciel-Wychowawca
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Mamo! Tato! - pobaw się ze mną.

Zabawy wspomagające integrację sensoryczną dziecka – 

wspólne zabawy rodzica z dzieckiem

Zabawa     „Naleśnik”.   Ciasno zawijamy dziecko w kołdrę (głowa musi pozostać na
wierzchu). Dziecko ma za zadanie samo się rozwinąć. Można do zabawy wykorzystać koc,
kawałek folii ochronnej.

Zabawa „Bitwa na pluszaki”. Układamy z poduszek dwa mury obronne. Kładziemy się za
nimi na brzuchu i rzucamy w siebie miękkimi piłeczkami, kulkami zgniecionego papieru
lub zgniecionej gazety. Cały czas leżymy na brzuchu.

Zabawa     „Zapasy”.   Dorosły leży na plecach a dziecko próbuje przeturlać go na brzuch. 
Dorosły i dziecko zamieniają się rolami.

Zabawa     w     „Prezent”.   Dziecko zwijamy w kłębek a potem „rozpakowujemy” – prostujemy 
kończyny i ustawiamy do pozycji wyprostowanej. Zabawę powtarzamy, zamieniamy się 
rolami.

Zabawa     „Przejście     po     wąskiej     ścieżce”.   Rozkładamy w zygzak sznurek lub skakankę i 
spacerujemy stopa za stopą. Można próbować również z zamkniętymi oczami i do tyłu.

Zabawa     „Przenieś     i     nie     zrzuć”   – wykorzystujemy sznurek lub linę, skakankę, maszerujemy
po nim tak żeby nie stracić równowagi i przenosimy na łyżce np. piłeczkę. W zabawie
chodzi o utrzymanie równowagi i o to żeby piłeczka nie spadła z łyżki.

Zabawa     „Ścieżki     sensoryczne”.   Wyszukanie i wykorzystanie w domu różnych
faktur  sensorycznych np. skrawków materiałów, swetrów wełnianych, futrzanych
elementów garderoby, włóczek. Układanie z nich ścieżki i wędrowanie po nich bosą
stopą.

Zabawa     „Rzuć     do     celu”.   Wyznaczamy cel, możemy obrysować miejsce, do którego chcemy
rzucać lub ustawić np. wiaderko, miskę i rzucamy piłeczkami, kulkami z papieru. Rzucamy 
również z zamkniętymi oczami.

Zabawa         „Kto     silniejszy”.   Przeciąganie liny lub skakanki.

Zabawa     „Tor     przeszkód”.   Wykorzystujemy domowe przedmioty, ustawiamy je tak aby 
tworzyły tor.

Zabawa     „skrzynia     skarbów”.   Gromadzimy do pudełka lub woreczka różne przedmioty. 
Dziecko z zamkniętymi oczami dotyka przedmiot i rozpoznaje go.
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Zabawa     „Kolorowe     palce     i     stopy”.   Wykorzystujemy duży arkusz papieru i pozawalamy 
dziecku zanurzyć palce w różnych kolorach farby, dziecko maluje palcami. Malujemy 
pędzelkiem stopy dziecka i pozwalamy mu na odbijanie ich na dużych arkuszach papieru.

Zabawa     „Zaczarowane     przedmioty”.   Wykorzystujemy przedmioty o różnorodnej fakturze,
zamaczamy je w farbie i odbijamy ślady.

Zabawa     „Części     ciała”.   Dziecko zamyka oczy a rodzic dotyka jego różnych części ciała. 
Dziecko zgaduje jak część ciała została dotknięta.

Zabawa     „Robimy     pianę-     wielkie     pranie”.   Wykorzystanie wody i płynu do kąpieli,
robienie piany w misce,  moczenie tkanin,  ubrań, zabawa w mycie,  szorowanie zabawek.
Można użyć do zabawy różnego rodzaju szczotek.

Zabawa     „Zajączki     świetlne".   Weźcie latarki i pobawcie się w berka światełek.
Obrysowywanie światełkiem latarki różnych przedmiotów w pomieszczen

źródło: https://przedszkole1slawno.edupage.org/a/artykuly-dla-rodzicow         -         Opracowała:   
Brygida Grochla, Nauczyciel-Wychowawca
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Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego 
funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc 
zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy.

Dziecko z zaburzoną percepcją słuchową ma trudności ze zrozumieniem długich i 
skomplikowanych poleceń słownych oraz z zapamiętywaniem trudnych wyrazów. 
Dziecko często nieprawidłowo dokonuje syntezy wyrazu, to znaczy składania wyrazu z 
głosek (usłyszane kolejne głoski „k-o-t-e-k” nie od razu oznaczają wyraz „kotek”), jak i 
analizy, czyli głoskowania (wymienienie głosek, z których składa się wyraz „kotek”).
Powyższe trudności przekładają się w efekcie na problemy w czytaniu całych 
wyrazów, a w dalszej kolejności zdań.

Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują ponadto:

• kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku,

• przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”),

• wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.

Zarówno rodzice jak i nauczyciele mogą usprawniać funkcję słuchową na wiele 
sposobów:

• Rozróżnianie i rozpoznawanie dźwięków
(przy zamkniętych oczach dzieci wsłuchują się w odgłosy, np. stukania w coś, 
rozdzierania papieru).

• Ćwiczenia z rytmem
(wystukiwanie rytmu według zaprezentowanego wzoru lub skakanie w rytmie).

• Tworzenie rymów do podanego wyrazu.

• Ćwiczenia związane ze słowami:
- wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,
- podział wyrazów na sylaby i na głoski,
- rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.

Powyższe ćwiczenia należy stosować często, pamiętając jednak o stopniowaniu 
trudności. Zaczynamy więc od zagadnień prostych i łatwych, a po ich opanowaniu 
mogą pojawiać się zadania trudniejsze. Jeśli dziecko ma przegłoskować wyrazy lub też 
dokonać ich syntezy (składania z głosek), na początku podajemy krótkie słowa: kot, 
dom, osa, Ala, lala, mama, tata. Dopiero w trakcie kolejnych ćwiczeń wprowadzamy 
dłuższe wyrazy: kotek, lampa, balon i inne.
Artykuł przygotowany przez Annę Chmielewską
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Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Coraz częściej w zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznych pojawiają się 
ćwiczenia na rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej. Nie trzeba jednak posiadać 
opinii z poradni, by wraz z dzieckiem wykonywać ćwiczenia warunkujące powodzenie 
w zakresie czytania i pisania.

Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:

• dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr,

• niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami,

• nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie 
w szczegóły,

• trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych.

Nasuwa się więc pytanie o prawidłowe usprawnianie tej funkcji wzrokowej. Otóż 
istnieje szereg ćwiczeń, które można wykonywać w domu, jak i w szkole. Na pewno 
wielu rodziców czy nauczycieli posługuje się tymi ćwiczeniami na co dzień, nie będąc 
w pełni świadomym, jak wiele obszarów one rozwijają.

Oto kilka przykładów ćwiczeń:

• Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się 
kilkoma szczegółami

• Zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne 
przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.

• Układanie obrazka z pociętych części.

• Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych 
figur geometrycznych.

• Segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt.

• Układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.

• Lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu liter.

• Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów 
posiadających literę „k”.
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• Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.

• Domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.

• Domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab.

• Kalkowanie.

Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest 
systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia chętnie 
wykonywane przynoszą więcej pożytku niż długie ślęczenie nad książką.

Zródło: Internet:

-https://www.superkid.pl/cwiczenia-usprawniajace-percepcje-sluchowa

----https://www.superkid.pl/cwiczenia-usprawniajace-percepcje-wzrokowa 
Artykuł przygotowany przez Annę Chmielewską

Opracowała: Brygida Grochla, Nauczyciel-Wychowawca
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Śmiech     to   zdrowie      

Śmiech jest ćwiczeniem fizycznym wielce dla zdrowia korzystnym.- Arystoteles

Śmiech  to  zdrowie  -  to  niezaprzeczalny  fakt, to  również  najlepsze  lekarstwo  na  różne
dolegliwości.  Przede  wszystkim rozluźnia  i  redukuje  poziom stresu,  który  ma negatywny
wpływ na cały organizm. Śmiech uwalnia hormony szczęścia  - endorfiny,  które znacząco
poprawiają samopoczucie i nastrój. Wzmacnia też więzi z ludźmi.

Dobrze śmiać się, jak najczęściej i jak najwięcej. Planując codzienne zajęcia wychowawcze
z dziećmi chorymi, warto dostarczyć im porcję codziennej terapii śmiechem, dzięki której
zapomną o problemach, troskach i chorobie.

Dlaczego tak bardzo uwielbiamy się śmiać?

Kilka faktów naukowych, które dowodzą dlaczego warto się śmiać:

o Hormon szczęścia. Śmiech stymuluje wydzielanie się w mózgu hormonów zwanych
endorfinami. Są to substancje chemiczne o podobnym składzie jak morfina i heroina.
Działają one uspokajająco i wzmacniają układ odpornościowy. Wydzielanie endorfin
znacznie poprawia nam poprawia nam samopoczucie.

o Uśmiech jest zaraźliwy. Naukowcy odkryli  w mózgu "neurony lustrzane",  które są
odpowiedzialne za rozpoznawanie emocji z  twarzy  drugiej osoby.  Po  takim
rozpoznaniu uruchamiają one obszary w naszym mózgu odpowiedzialne za te same
emocje

o Towarzyski uśmiech. Badania dowodzą, że śmiejemy się znacznie częściej,
gdy jesteśmy w towarzystwie innych ludzi, niż gdy jesteśmy sami. Czytając jakiś żart
w samotności czasami jedynie lekko się uśmiechamy, a opowiadając lub słysząc ten
sam dowcip w grupce ludzi możemy popłakać się ze śmiechu. Wniosek jest taki,
że śmiech ma ważną funkcję społeczną- jest to sposób na nawiązywanie więzi.

o Śmiech poprawia też  koncentrację,  pamięć  i  uwagę,  a  to  za sprawą zwiększonego
wydzielania adrenaliny.

o Śmiech poprawia również krążenie (m.in. regulując ciśnienie krwi) i wzmacnia układ
odpornościowy.

Terapię  śmiechem  z  jednej  strony  należy  traktować  jako  metodę  leczenia,  dzięki  której
pacjenci  szybciej  wracają  do zdrowia,  ale z drugiej  również jako prosty,  tani  i  skuteczny
sposób na profilaktykę zdrowia. A co najważniejsze, dostępny dla każdego.

Każdy sposób na  wywołanie  uśmiechu u drugiego człowieka,  zwłaszcza  chorego,  jest  na
wagę złota.

Poprawianie nastroju pacjentów poprzez śmiech i  wspólną zabawę jest ważną i potrzebną
praktyką na oddziałach szpitalnych.

Oto kilka zabaw, które wprowadzane na zajęciach wychowawczych powodują, że pac jęci
lepiej znoszą pobyt w szpitalu, rozluźniają się i mają dobry nastrój:
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1.Rundka rozpoczynająca- Co u Ciebie słychać? - prowadzący 
przekazuje uczestnikom spotkania krótką informację o celu zajęć. 
Następnie zwraca się do osób biorących udział w zajęciach z prośbą o 
dokończenie zdania
– Najlepszą rzeczą, jak spotkała mnie w ostatnim tygodniu, było....
2. Kto tak, jak JA - zabawa ta ma na celu znalezienie osób o podobnych cechach czy 
upodobaniach. Kiedy dziecko spotka osobę, której również dotyczy wymieniona 
cecha, ma zadnie wziąć od tej osoby autograf.
3.Rozśmiesz mnie – uczestnicy spotkania dobierają się parami.
Jedna osoba z pary rozśmiesza, druga stara się zachować powagę. Po minucie następuje 
zmiana ról, zaś następnie omówienie ćwiczenia: w której roli uczestniczący czuli się lepiej
i dlaczego?
4.Ogłoszenie prasowe – każdy z uczestników zajęć proszony jest o napisanie ogłoszenia,
w którym reklamuje się jako przyjaciel. Wszystkie kartki wrzucamy do pudełka, 
mieszamy i uczestnicy kolejno losują je; odczytują głośno reklamę i próbują odgadnąć, do
kogo należy przedstawiana charakterystyka.

5.Umiesz mnie rozśmieszyć?- Dobierz uczestników tej zabawy w pary. Zadanie jest 
bardzo proste. Jedna osoba z pary ma za zadanie rozśmieszyć drugą. Może robić 
głupie miny, opowiadać dowcipy, śmieszne historyjki, zadawać pytania – wszystko 
aby druga
osoba się zaśmiała. Jeśli się to uda, następuje zamiana. Następnie zmieniamy pary
i próbujemy z kolejną osobą. Ważne jest aby podkreślić, że nie wolno dotykać partnerów.
Żadnych łaskotek i szturchania. Oczywiście można „pajacować”.
6. Skacz i krzycz -Zadanie będzie bardzo proste, ale efekty prześmieszne! Każdy 
uczestnik biega po wyznaczonym terenie lub jeśli jest mało miejsca, może chodzić – 
ale szybko. Uczestnicy zabawy podbiegają do siebie. Ich zadaniem jest (po 
podejściu do kogoś) podskoczyć i krzyknąć „hura!”.
Jeśli druga osoba nie podskoczy i nie krzyknie w tym samym momencie – rozchodzimy 
się i szukamy kolejnej osoby.
Jeśli natomiast obie osoby podskoczą w tym samym miejscu, to łączą się w parę
i od tej pory poruszają się razem. Szukają nowej osoby (lub osób) i powtarzają zadanie.
Celem gry jest sprawienie, że dwie ostatnie grupy podskoczą w tym samym monecie
i krzykną „hura!” – wtedy kończymy zadanie.
Zabawa ta powoduje rozruszanie uczestników i pobudzenie wydzielania endorfin. 
Tak przygotowani, będą mogli zrealizować niemal każde zadanie!

Czasami proste, stare i znane zabawy również powodują dużo śmiechu i przynoszą radość ich
uczestnikom. Mam na myśli zabawy : Stary Niedźwiedź mocno śpi, Chodzi lisek koło 
drogi, Kalambury, czy zabawy z użyciem woreczka gimnastycznego, piłki, balonika, 
dzięki którym dzieci wybuchają salwami śmiechu.

I pamiętajmy że:
Uśmiech trwa chwilkę, ale jego wspomnienie trwa czasami przez całe życie. – (przysłowie 
chińskie).
Strony Internetowe, z których korzystałam :

https://zdrowie.pap.pl/strefa-psyche/smiech-silny-lek-dostepny-bez-recepty 
https://edziadkowie.pl/smieszne-zabawy-ktore-rozsmiesza-dziadkow-i-wnuki 
https://michalpasterski.pl/2008/10/usmiechnij-sie/  

Opracowała: Bożena Zając, nauczyciel wychowawca
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„Kącik dla rodziców”

Ataki złości u dziecka. Jak pomóc mu wyrażać emocje?

Okazuje się, że złość jest emocją wtórną, a u jej podłoża stoją często inne uczucia,

takie  jak  lęk,  rozżalenie,  smutek,  rozczarowanie  czy  frustracja.  Niestety  dzieci  zazwyczaj

wyrażają  złość  w  sposób,  który  trudno  zaakceptować:  krzyk,  tupanie,  agresję  wobec

rodzeństwa,  niszczenie  przedmiotów itp.  W takich  momentach dzieci  potrzebują  wsparcia

dorosłego, by poradzić sobie z doświadczaną złością i leżącymi u jej podstaw emocjami.

Przykładowe     sposoby     rozładowywania     emocji –     rady     dla     rodziców:      

1. Wytupanie złości –dziecko może po prostu z całej siły tupać nóżkami lub biegać w miejscu.

2. Wdeptanie złości – zamiast tupać, dziecko może próbować wdeptać złość w podłogę (można

wykorzystać do tego np. folię bąbelkową).

3. By pozbyć się złości, pociecha może mazać po kartkach papieru lub zwyczajnie je podrzeć na

kawałki.

4. Klasycznym już sposobem na uspokojenie się jest liczenie do 10.

5. Dziecko może też podskakiwać i wyzbywać się emocji, poruszając się – pod warunkiem, że

jego zachowanie nie będzie zakłócało niczyjego spokoju.

6. Śmiech,  żarty  i  swobodna  zabawa  to  dobre  sposoby  na  radzenie  sobie  z  konfliktowymi

sytuacjami.  Zdecydowanie  łatwiej  nauczyć  dziecko  rozumienia  i  wyrażania  emocji  w

zabawie,  która  jest  jego naturalną  potrzebą  niż  w momencie  wybuchu,  gdy trzeba  „gasić

pożar”.

7. Otwarte rozmawianie o emocjach to najlepszy sposób, aby dzieci mogły je poznać i nauczyć

się je kontrolować. Jeśli maluch wpada w furię i zaczyna krzyczeć, postaraj się spokojnym

głosem poprosić go o nazwanie co w danej chwili czuje.

8. Zaproponuj dziecku, niech narysuje to, co czuje. Ucz słów określających stany emocjonalne,

mów o swojej  radości,  złości,  smutku.  Zamiast  słuchać  jednym uchem,  akceptuj  uczucia

słowami: „Mmm, rozumiem, chyba jesteś smutny. To musiało być przykre”.

9. Jasno komunikuj swoje oczekiwania np.: „Nie wolno rzucać przedmiotów” albo „Nie wolno

bić brata /siostry”.
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10.Nie próbuj przekupywać dziecka i odwracać jego uwagi od złości – kumulowanie emocji

może przynieść odwrotny skutek niż zamierzony.

11.Nie wyrażaj niezadowolenia i nie neguj samopoczucia dziecka – nie mów „Uspokój się”,

„Nie przesadzaj”, „Nic się takiego nie dzieje” – takie słowa nie pomogą dziecku zrozumieć 

swoich uczuć i emocji.

12. Bez słowa przytul dziecko, by się wyciszyło.

Jeśli  ćwiczenia  i  sposoby  na  rozładowanie  emocji  u  dzieci  nie  przynoszą

oczekiwanych efektów, skontaktuj się z psychologiem. Pamiętaj, to nie wstyd poprosić o

radę, tylko wyraz troski. Psycholog dziecięcy podpowie, jak nauczyć dziecko radzić sobie ze

złością i z emocjami, dzięki czemu zyskasz profesjonalne wsparcie.

Opracowała: Karina Starosta

wychowawca
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GALERIA PRAC PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH 
NA ODDZIAŁACH PEDIATRII, NEUROPSYCHIATRII

( zimowy domek, gazetki na korytarzach oddziałów,
prace plastyczno-techniczne w świetlicy).
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Prace nadzorowali: I lona Kotulla, Sabina Zdera, 
Barbara Karpińska, Bogusław Makara i inni 
wychowawcy.
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ZIMOWE GWIAZDECZKI ORTOGRAFICZNE

Internet Creative
Commons

,, Choinka w lesie “. E. Szelburg-Zarembina 
Ta choinka, ta zielona stała w lesie ośnieżona.
Trzy sarenki tam przybiegły na spoczynek pod nią legły. 
Ta choinka w śniegu biała z wiatrem szyszki kołysała.
Zobaczyła ją wiewiórka i pod szyszkę dała nurka.

Narysuj swoją choinkę i opisz ją, stosując przymiotniki: ( jaka?)

……………………………………………………………………
…

……………………………………………………………………
..

ZIMOWE ZAGADKI
Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany?
…………………………………
Gdy na dworze mróz i chłód, wodę ścina lód, spadły



34

liście z drzew, umilkł ptaków śpiew.
Noc długa, dzień mały. Słonko słabo świeci.
Kiedy tak jest, dzieci?
………………………………….
Igiełka przy igiełce, więcej ich niż u jeża.
Cały rok w zielonej sukience, nawet zimą pachnąca i świeża.
……………………………………
W oczach węgielki , z marchwi nos wielki, na śniegu stoi, słońca 
się boi. ……………………………………………………….

Uzasadnij pisownię podanych wyrazów:
chłód - ……………………… mróz-  ………………………….
śnieżny - …………………… lód - …………………………….
wróbelki- ………………….. zwierzę- ………………………

Ułóż trzy zdania o zimie. Korzystaj z podanych wyrazów: biały, 
puszysty, pada, skrzy się, zasypał, śnieg, ogrody ,lasy dookoła.

Materiał opracowała Barbara Karpińska - nauczyciel
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NIEZWYKŁA UCZENNICA

Cześć. Mam na imię Klaudia. Mam 16 lat i chodzę do technikum. W wolnym czasie lubię

rysować. Rysuję różne rzeczy, ale najbardziej lubię szkicować zwierzęta. Nigdy nie miałam

w domu zwierzaka, ale gdy je rysowałam, czułam jakby były przy mnie. Uwielbiam rysować

koty i  króliki,  bo wyglądają  tak słodko,  że  aż chciałabym je  mieć.  Przy szkicowaniu  się

odstresowuję i myślę o przyjemnych rzeczach. Lubię ilustrować moje myśli i rzeczy, które

Kocham. Uwielbiam też to, że gdy wezmę do ręki ołówek, to od razu mam chęć do rysowania

i wiem co chcę szkicować.

Oto prace Klaudii…………...
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Tekst i ilustracje opracowała uczennica-Klaudia
pod opieką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- Sabiny Zdera
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Zdrowym     być     !!!      

Wszyscy wszystkim ślą życzenia...

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

I  właśnie w tym okresie  oczekiwania,  nasi  uczniowie-  pacjenci  oddziału  Neuropsychiatrii

dziecięcej  pod  opieką  nauczycieli,  poświęcili  bardzo  dużo  czasu  na  wykonaniu  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.

Kartki wykonane przez naszych podopiecznych ZPS przy zoz w Opolu przekazane zostały

kolejno:

- kombatantom  w  Opolu,  które  udekorowały  wcześniej  przygotowane  upominki,
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- naszym nauczycielom-emerytom o których zawsze serdecznie pamiętamy,

- personelowi medycznemu oddziałów dziecięcych,

- dla chorego chłopca- Jasia, który marzył o otrzymaniu kartki świątecznej.
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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.

Ogromną radość sprawiło także grupie uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz grupie

przedszkolnej, udział w akcji autorstwa pani Sabiny Zdera i Katarzyny Bednarz pt. „Wszyscy

wszystkim ślą życzenia”. Polegała na wykonaniu i wymianie kartek świątecznych pomiędzy

rówieśnikami-uczniami klasy Ic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Opolu.
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Nie zabrakło także drobnego upominku, wykonanego przez naszych uczniów wraz

z dyplomem obrazującym wdzięczność współpracy z ZPS przy zoz w Opolu, które doręczono

do wychowawcy klasy Ic, pani Patrycji Tkocz.
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Jednak  to  nie  był  koniec  współpracy  ZPS  przy  zoz  w  Opolu  z  innymi  szkołami

macierzystymi  naszych uczniów-pacjentów z Opola.  W krótkim czasie,  pod moją  opieką,

rozkwitła  kolejna  współpraca  i  doręczone zostały  kolejne  karteczki  świąteczne  wykonane

przez uczniów klasy III c pod opieką wychowawcy pani Urszuli Kostrzewskiej z Publicznej

Szkoły  Podstawowej  nr  14  w  Opolu.  Również  w  tej  sytuacji  w  ramach  wdzięczności,

uczniowie wykonali drobny upominek, który doręczyłam wraz z dyplomem.
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Dzięki wrażliwości i empatii drugiego człowieka, uczniowie- pacjenci będący w okresie

świątecznym na oddziale dziecięcym nie czuli się tak samotni i zapomniani. Każdy drobny

upominek, karteczka świąteczna,  była dla nich szczyptą radości, która każdego dnia lśniła

coraz mocniej, w momencie odczytywania po raz kolejny tych samych życzeń świątecznych.

Tekst i zdjęcia opracowała: Sabina Zdera 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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