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Jasełka w szpitalu

     12  stycznia  2018  roku   oddział  pediatrii  odwiedzili  uczniowie  Publicznej  Szkoły

Podstawowej  i  Gimnazjum  w  Chróścinie  Opolskiej.  Uczniowie  z  V  klasy  SP  wystawili

Jasełka Bożonarodzeniowe dla  dzieci-pacjentów z pediatrii  i  z chirurgii  dziecięcej.  Jak co

roku za jasełka była odpowiedzialna  siostra Radosława ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek

NMP. Poszukiwania  aktorów zakończyły się sukcesem- zgłosiło się więcej chętnych  niż

było ról. Przyjazd grupy z jasełkami do szpitala,  to był pomysł  pani Kazimiery Banasiak,

nauczycielki–  bibliotekarza.  Uczniowie  występowali  już  wcześniej  w  swojej  szkole,  ale

pomimo tego widać było, że mocno przeżywają swój występ. Sami też zadbali o odpowiednie

stroje. Był też gimnazjalistki, które śpiewały  kolędy…

Przedstawienie  wzbudziło  powszechne   zainteresowanie.  W  imieniu  naszych  pacjentów

podziękowania  złożyła  pani  dyrektor  Alicja  Całus  oraz  ordynator   oddziału  pan  Janusz

Zaryczański.  Goście  otrzymali  również  drobne prezenty  wykonane  przez  nasze  dzieci  na

zajęciach  przedszkolnych  i  wychowawczych.  Oczywiście  były  też  zdjęcia,  a  potem

poczęstunek i rozmowy. Nasi goście chcieli dowiedzieć się, jak funkcjonuje szkoła w szpitalu

i życzyli  chorym  dzieciom zdrowia i  szybkiego powrotu do domu,  do swoich rodziców.

Jesteśmy tu, żeby umilić im pobyt - mówili mali aktorzy…I tak było 
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                                                                 Tekst  i zdjęcia - Katarzyna Bednarz i Sabina Zdera
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Spotkania z ludźmi z pasją

     W Stobrawskim Centrum Medycznym  w Kup na Oddziale  Chorób Płuc dla  Dzieci

organizowane są spotkania z cyklu „Ludzie z pasją”. Dzięki możliwości opuszczenia oddziału

na pierwsze wyjście wybraliśmy Izbę Leśną przy Nadleśnictwie Kup. Mali pacjenci wspólnie

z  rodzicami  mieli  okazję  wysłuchać  niezwykle  interesującej  opowieści  o  lasach  podczas

wizyty u pana leśniczego. Kolejne spotkanie odbyło się na świetlicy Dziennego Domu Opieki

Medycznej w Kup, gdzie zaproszono pszczelarza pana Józefa Wochnik i jego córkę Jessicę.

Dzieci wspólnie z rodzicami oraz osobami starszymi biorącymi udział w terapii zajęciowej

mogli  wysłuchać prelekcji na temat życia  pszczół i pracy pszczelarza.  Następne spotkanie

dotyczyło bezpieczeństwa. Pogadankę poprowadził pan policjant, ojciec jednej z pacjentek,

który bardzo chętnie przyjął nasze zaproszenie. Czwarte spotkanie z tego cyklu odbyło się

wraz z początkiem ferii  15.01.2018 r. w remizie  Ochotniczej  Straży Pożarnej w Kup. Na

naszą  grupę  czekał  już  niecierpliwie  strażak  ochotnik,  który  był  przygotowany,  aby

opowiedzieć naszym małym pacjentom o specyfice niezwykle trudnej i niebezpiecznej pracy

strażaków.  Oczywiście  największą  atrakcją  była  możliwość  zwiedzenia  wnętrza  wozu

strażackiego,  obejrzenia  sprzętu  pożarniczego  oraz  przymierzenia  kasku i  stroju  strażaka.

Umieszczone zdjęcia prezentują ostatnie nasze spotkanie z prowadzonego cyklu. Serdecznie

dziękujemy wszystkim osobom, które spotkały się z nami i z tak wielkim zaangażowaniem

i zamiłowaniem opowiedziały o swoich pasjach.

                

            Opracowała: Sabina Mientus, nauczyciel-wychowawca
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    Przeczytaj , to ciekawe…

            Z okazji Światowego Dnia  Chorego (11.02.2018r.) dzieci z oddziału  neuropsychiatrii

uczestniczyły w ciekawych  zajęciach  edukacyjno –wychowawczych, poświęconych temu

zagadnieniu.

               Zajęcia te miały na celu uświadomienie dzieciom , jak należy dbać o swoje zdrowie.

Przeprowadzono pogadankę na temat : „ Co możemy zrobić , żeby na twarzy chorego dziecka

zawadniał uśmiech?”

            W tym  celu dzieci zrobiły dla siebie nawzajem kartki , które ozdabiały różnymi

technikami  plastycznymi.  W czasie  tych  czynności  opiekę  sprawowały  następujące  panie

nauczycielki-  wychowawcy:  Anna  Ausztol,  oraz  Monika  Kołodziej  w  młodszej  grupie

pacjentów, oraz Sabina Mientus z Sabiną Zdera w starszej grupie uczniów.  Kartki te były

wręczane dzieciom chorym na całym oddziale neuropsychiatrii dziecięcej.

               W tym dniu wszyscy byli radośni i uśmiechnięci.
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                             Opracowała:  Anna Ausztol , nauczyciel-wychowawca
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Dzień Babci i Dziadka

     Jak co roku, również i w tym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły nie

zapomnieli o naszych najbliższych a mam tu na uwadze Dzień Babci i Dzień Dziadka. Mimo

przeszkód, jakie napotkały nasze dzieci-czyli  różne schorzenia- nie zabrakło im sił i chęci,

aby w wyjątkowy sposób przygotować się do tego niezwykłego święta. Zarówno chłopcy jak

i dziewczynki aktywnie wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których omawialiśmy

m.in.:  istotę  obchodu  omawianego  święta,  oraz  towarzyszące  więzi  pomiędzy

wnuczkami/wnukami a własnymi jak i przyszywanymi dziadkami. W tym czasie poznałam

również  ulubione  dania  uczniów,  serwowane  przez  swoich  dziadków.  Opowiadaliśmy

również jak miło i jak różnorodnie można spędzać czas wolny ze swoimi dziadkami, i jak oni

sami wkładają w te wszystkie czynności serce i siły każdego dnia, aby nas uszczęśliwić. I

właśnie  w  tym  momencie  cała  grupa  stwierdziła  jednogłośnie,  iż  musi  tym  wspaniałym

ludziom  podziękować  w  wyjątkowy  sposób,  wykonując  przeurocze  upominki.  Zobaczcie

sami,  jakich  zdolnych  i  pracowitych  uczniów na  oddziale  Pediatrii  Dziecięcej  miałam na

swoich zajęciach :)
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                             Opracowała: Sabina Zdera nauczyciel-wychowawca
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Światowy Dzień Chorego na oddziale pediatrii

9 lutego, z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada w niedzielę 11 lutego,

oddział  pediatrii  odwiedził  nasz  Dyrektor  szpitala,  który  wraz  z  Ordynatorem oddziału  i

personelem medycznym wręczyli  małym pacjentom kartki  okolicznościowe,  z  życzeniami

szybkiego powrotu do zdrowia. Kartki te ostały zaprojektowane przez naszych pacjentów,

którzy  byli  na  naszym  oddziale  kilka  tygodni  wcześniej.  Najmłodsi  pacjenci  otrzymali

również upominki od Opolskiej Policji.

Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć

w poniższej galerii.

                                  Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka , nauczycielka biologii
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.  Obchodzi imieniny 14 lutego.
2.  Aniłek ze skrzydłami, który za pomocą strzały łączy ludzi.
3.  Np. miłosne. Pisze się je do bliskich osób.
4.  Dostaje się je w prezencie od ukochanej osoby zamiast kwiatów.
5.  Sposób wyrażania uczuć do drugirj osoby za pomocą ust.
6.  Mogą być świąteczne. Noworoczne, urodzinowe lub od swojegio cichego wielbiciela.
7.  Bardzo ważne wydarzenie dla kochających się osób, w którym mężczyzna najczęściej 

klęka i podarowuje dziewczynie pierścionek.
8. Piecze się je na specjalne okazje np. w kształcie serca.
9. Symbol miłości i walentynek. Zdrobnienie od słowa „serce”.
10. Może być od pierwszego wejrzenia.

Opracowały: Natalia i Klaudia z Neuropsychiatrii
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CO WIESZ NA TEMAT WALENTYNEK?

1. Pełna nazwa walentynek:

a. Walentynki
b. Dzień Zakochanych
c. Dzień dobroci dla siebie
d. Dzień Miłości

2. Walentynki są obchodzone:

a. 1 stycznia
b. w Tłusty Czwartek
c. 14 lutego
d. 30 września

3. Walentynki obchodzone są na cześć:

a. św. Walentynki
b. św. Mikołaja
c. H. Ch. Andersena
d. św. Walentego
e. Romea i Julii

4. Kim była ta osoba, z pytania trzeciego?

a. podrywającym wszystkie kobiety
b. biskupem i męczennikiem rzymskim
c. autorem wielu baśni
d. roznosicielem miłosnych prezentów

5. Walentynki to święto obchodzone:

a. w Polsce
b. w Europie zachodniej
c. w Europie
d. na całym świecie

6. W tym dniu:

a. mężczyzna daje kobiecie całusa
b. każdy się ze sobą godzi
c. każdy daje swojej sympatii prezent, wysyła wiersze lub/i kartkę
d. nic się nie robi
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Nie takie badanie straszne... czyli badanie

oczami dziecka

Drogi Pacjencie, pewnie myślisz, że badanie tomografem komputerowym jest

straszne. Zapewniamy Cię, że myśmy przez nie przeszły i dałyśmy radę.

Możemy Wam o tym opowiedzieć.

Po tygodniu pobytu na oddziale szpitalnym, podczas śniadania zostałyśmy poinformowane

przez lekarza, za za trzy godziny mamy wyznaczone badanie tomografem komputerowym.

Bardzo  się  przestraszyłyśmy,  ponieważ  nie  wiedziałyśmy  jak  to  badanie  wygląda.  Przez

dłuższy czas przed badaniem nie wolno nam było jeść. Gdy pani pielęgniarka zawołała nas,

byłyśmy  bardzo  zdenerwowane.  Przed  wyjściem  z  oddziału  został  mi  założony  tzw

„motylek”, czyli wenflon. Po zjechaniu windą na parter przeszłyśmy do gabinetu lekarskiego.

Pani pielęgniarka podała mi fartuch, który miałam ubrać, aby ochronić niektóre części mojego

ciała. Po czym kazała mi się położyć na takim specjalnym stole. Trochę się obawiałam. Pani

doktor poprosiła mnie abym się nie ruszała, następnie wjechałam do tomografu czyli tunelu.

Po  chwili  wyjechałam  z  powrotem  i  wtedy  podali  mi  tzw.  kontrast  przez  „motylka”.

Momentalnie zrobiło mi się ciepło. Ponownie wjechałam do tunelu, w którym przez moment

leżałam. Po czym wyjechałam. Wstałam i wróciłam na oddział.

Tak właśnie wygląda to „straszne” badanie.

Tomografia komputerowa -  TK– rodzaj  tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyczna

pozwalająca  na  uzyskanie  obrazów  tomograficznych  (przekrojów)  badanego  obiektu.

Wykorzystuje  ona  złożenie  projekcji  obiektu  wykonanych  z  różnych  kierunków  do

utworzenia  obrazów  przekrojowych  (2D)  i  przestrzennych  (3D).  Urządzenie  do  TK

nazywamy  tomografem,  a  uzyskany  obraz  tomogramem.  Tomografia  komputerowa  jest

szeroko wykorzystywana w medycynie i technice. 

Opracowanie: Miriam, lat 17 i Paulina, lat 16

(pod opieką Anny Szymków-Stadnickiej, nauczycielki biologii)
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Zdrowym być !!!

Higiena osobista to poważna sprawa 

Czym jest higiena osobista?

Higiena osobista w rozumieniu potocznym to po prostu utrzymywanie ciała w czystości i

unikanie  chorób.  W medycynie  znaczenie  tego  terminu  jest  szersze  i  obejmuje  wszelkie

działania  podejmowane  indywidualnie  przez  każdego  człowieka,  których  celem  jest

niedopuszczenie do choroby, utrzymanie optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej

oraz psychicznej, a także wydłużenie życia. Innymi słowy, higiena osobista to ogół praktyk,

które  mają  chronić  przed  chorobami  i  urazami  oraz  służyć  utrzymaniu  dobrej  kondycji

fizycznej i psychicznej przez możliwie długi okres życia.

Dlaczego higiena jest ważna dla zdrowia dziecka?

Większość rodziców dostrzega potrzebę dbania o higienę swoich dzieci i zdaje sobie sprawę z

tego,  jak  jest  ona  ważna.  Przestrzeganie  higieny  sprzyja  utrzymaniu  dziecka  w  dobrym

zdrowiu, a to z kolei jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju, nie tylko fizycznego, ale też

emocjonalno-społecznego  i  umysłowego.  Związek  między  zdrowiem  a  tempem  rozwoju

psychofizycznego jest najbardziej widoczny w okresie noworodkowym i niemowlęcym, lecz

pozostaje znaczący przez całe dzieciństwo i okres dorastania. 

Zdrowe dzieci nie tylko szybciej rosną, są bardziej sprawne ruchowo i silniejsze, ale też są

bardziej pogodne, ciekawe świata, mają więcej energii i szybciej się uczą. Dlatego zadaniem

rodziców jest dopilnowanie, aby dzieci systematycznie wykonywali poszczególne czynności,

w celu chronienia ich przed różnymi chorobami, oraz nauczenia ich podstawowych czynności

życiowych, jakimi są: częste mycie rąk, zmienianie bielizny, spożywanie owoców i warzyw w

dużych  ilościach,  systematyczne  wietrzenie  pomieszczeń  w  mieszkaniu,  praktykować

aktywny tryb życia, systematycznie kontrolować swój stan zdrowia. 

A jeśli drogi rodzicu/opiekunie nie jesteś pewny, czy twoje dziecko praktykuje podstawowe

zasady  higieny  osobistej?podłóż  mu  poniższy  test  i  sam sprawdź,  czy  musicie  wspólnie

popracować nad powyższymi zasadami, czy masz też powód do dumy :) Powodzenia :)
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TEST EDUKACYJNY

Czy znasz podstawowa zasady higieny? Odpowiedz na poniższe pytania.

1. Czy myjesz zęby po każdym posiłku?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

2. Czy spisz w nocy minimum 9 godzin?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

3. Czy najchętniej na drugie śniadanie jesz ciemne pieczywo, owoce, pijesz sok?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

4. Czy wietrzysz pomieszczenie w którym śpisz, uczysz się?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

5. Czy chodzisz regularnie raz w ciągu pół roku na kontrolne badania do dentysty?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

6. Czy  myjesz  ręce  przed  każdym  posiłkiem,  oraz  za  każdym  razem skorzystaniu  z
toalety?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

7. Czy myjesz się rano?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

8. Czy myjesz przed spożyciem owoce i warzywa?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

9. Czy zmieniasz codziennie bieliznę osobistą?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0

10. Czy po zabawie ze zwierzątkami domowymi myjesz ręce?

Tak-5                        Czasami-2                      Nie-0
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WYNIKI:

50-36 pkt.-  Gratulację!  Jesteś  osobą,  która nie  tylko  zna podstawowe zasady higieny,  ale
stosuje  je  w  życiu  codziennym.  Prawdopodobnie  nie  będziesz  miał  kłopotów  ze  swoim
zdrowiem.

35-20 pkt.- Osiągnięty przez Ciebie wynik jest zadowalający.  Musisz popracować nad sobą.
Wygląda  na to,  że znasz podstawowe zasady higieny,  lecz brakuje Ci  wytrwałości  w ich
stosowaniu.

19-0 pkt.- Ten wynik niezbyt dobrze świadczy o tobie. Albo nie znasz zasad higieny, albo
jesteś leniuszkiem, nie chce Ci się ich stosować. Zmień to szybciutko, w przeciwnym razie
będziesz miał poważne problemy ze zdrowie. 

KTO SIĘ CHĘTNIE, ORAZ CZĘSTO MYJE

MAŁO CIERPI, DŁUGO ŻYJE!

Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca
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HISTORIA - a to ciekawe!

Kalendarium historii Polski: luty

1 luty
1411 - I pokój toruński.

4 luty
1454 - wybuch powstania Związku Pruskiego przeciw Krzyżakom.

6 luty
1989 - początek obrad Okrągłego Stołu. 

9 luty
1321 - wyrok sądu papieskiego w sprawie zagarnięcia Pomorza przez Krzyżaków.

10 luty
1920 - zaślubiny Polski z morzem.

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

13 luty
1919 - początek wojny polsko-bolszewickiej.

15 luty
1386 - chrzest Władysława Jagiełły.

16 luty
1939 - urodziny Czesława Niemena.

17 luty
1980 - polscy alpiniści po raz pierwszy w historii zdobyli Mount Everest zimą.

18 luty
1386 - ślub św. Jadwigi królowej i Władysława Jagiełły.

19 luty
1473 - urodziny Mikołaja Kopernika.

20 luty
1530 - koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski.

22 luty
1846 - wybuch powstania krakowskiego.

26 luty
1927 - ogłoszenie Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym.

29 luty
1768 - zawiązanie konfederacji barskiej.
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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 grudniu  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... 

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.  na Targi  Poznańskie.  Nie
dotarła na ogólnodostępne półki sklepowe; można ją było kupić tylko za dolary lub
marki w sklepach Pewexu i Baltony!!!  Dopiero w latach siedemdziesiątych 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! 

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

Laureaci Nagrody Nobla związani z Polską:

Nagrody Nobla przyznane obywatelom Polski:

e. 1924 – Władysław Reymont – w dziedzinie literatury; 
f. 1980 – Czesław Miłosz – w dziedzinie literatury;
g. 1983 – Lech Wałęsa – Pokojowa Nagroda Nobla; 
h. 1996 – Wisława Szymborska – w dziedzinie literatury. 

Nagrody Nobla przyznane osobom, które nie miały polskiego obywatelstwa w
momencie przyznania im nagrody, ale same uważały się za Polaków:

e. 1903 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie fizyki łącznie z Henri Becquerelem
i Piotrem Curie; 

f. 1905 – Henryk Sienkiewicz – w dziedzinie literatury (poddany cara Rosji);
g. 1911 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie chemii (formalnie obywatelka Fran-

cji); 
h. 1977 - Andrew Schally -  w dziedzinie medycyny (obywatel USA, urodzony w Wil-

nie); 
i. 1995 – Józef Rotblat – Pokojowa Nagroda Nobla łącznie z ruchem Pugwash (formal-

nie obywatel Wielkiej Brytanii, urodzony w Warszawie); 
j. 2007 -  Leonid Hurwicz –  w dziedzinie ekonomii (obywatel USA, urodzony w Mo-

skwie w polskiej rodzinie, wychowany w Warszawie, absolwent U.W.). 

Osoby w inny sposób związane z Polską:
 1920 - Walther Hermann Nernst – w dziedzinie chemii (obywatel Niemiec, urodzo-

ny w Wąbrzeźnie); 
 1935 – Irène Joliot-Curie – w dziedzinie chemii (córka Marii Skłodowskiej-Curie); 
 1943 -  Otto Stern -  w dziedzinie  fizyki (obywatel  Niemiec,  urodzony w  Żorach,

mieszkał m.in. we Wrocławiu); 
 1944 - Isidor Isaac Rabi - w dziedzinie fizyki (urodzony w Rymanowie); 
 1950 – Tadeusz Reichstein – w dziedzinie fizjologii lub medycyny (obywatel Szwaj-

carii, urodzony we Włocławku); 
 1978 –  Isaac Bashevis Singer –  w dziedzinie literatury (obywatel USA, urodzony i

wychowany w Radzyminie, mieszkał w Warszawie i Biłgoraju); 
 1992 – Georges Charpak –  w dziedzinie fizyki (obywatel Francji, urodzony w Dą-

browicy, niedaleko Równego); 
 1996 – Harold Kroto – w dziedzinie chemii (obywatel Wielkiej Brytanii, rodzina po-

chodziła z Krotoszyna); 
 1999 – Günter Grass – w dziedzinie literatury (obywatel Niemiec, urodzony w Gdań-

sku, w jego twórczości często występują polskie wątki); 
 2004 – Frank Wilczek – w dziedzinie fizyki (obywatel USA, pochodzenia polskiego).

Opracowała: Julia oraz Teresa Podolak – nauczycielka historii oraz WOS
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                             KĄCIK   MŁODYCH  TALENTÓW
        

         Krótkie opowiadanie na podstawie bajki terapeutycznej pt.,, Kiedy mały

Findus się zgubił” autorstwa Sevena Nordgvista.

       Żył sobie staruszek o imieniu Pettson, który był bardzo samotny. Nie miał

rodziny  ani  zwierzątka.  Wieczorami  siadał  w  fotelu  i  długo  patrzył  w

rozgwieżdżone niebo.

         Liczył gwiazdy i obserwował księżyc na niebie.

    Pewnego  dnia  do  pana  Pettsona  przyszła  sąsiadka  Beda  Anderson  i

przyniosła pudełko z napisem ,, FINDUS ''. Pan Pettson był bardzo ciekawy, co

jest w środku tego pudełka i z wielką niecierpliwością zaczął go otwierać. Kiedy

pan  Pettson  otworzył  pudełko,  zauważył  małego,  ślicznego  kotka,  którego

nazwał Findusem.

Pan Pettson poczuł się tak, jak gdyby podniesiono żaluzje w letni poranek i do

środka wpadło ciepłe, słoneczne światło.

      Od tego dnia życie starego Pettsona całkiem się odmieniło. Cichy dotąd i

pusty  dom wypełnił się gwarą i bieganiną. I oto pewnego dnia mały Findus się

zgubił......

   Zachęcam do przeczytania bardzo ciekawej bajki...............

                                                                                Wiktoria / neuropsychiatria /
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   ,, Mały książę '' - autor Antoine de Saint-Exupery

       Bohaterem  tej  książki  jest  narrator-pilot,  który  został  zmuszony  do

awaryjnego  lądowania  na  Saharze.  W  trakcie  naprawy  samolotu  zobaczył

tajemniczego  jasnowłosego  chłopca,  który  przedstawił  się  jako  mieszkaniec

asteroidy B-G12 i zażyczył sobie, aby pilot narysował mu baranka. I tak zaczęła

się ich przyjaźń.

      Mały książę opowiedział  pilotowi  o wizytach na różnych planetach,  o

uczuciach do jego róży, o przyjaźni z lisem oraz o spotkaniu ze złotowrogim

wężem.

        Według Małego Księcia ,, dorośli są bardzo dziwni '' - nie potrafią się

cieszyć  światem,  wciąż  coś  obliczają  albo  okłamują  samych

siebie............................

      Powieść ta mówi o miłości, przyjaźni, wrażliwości, odpowiedzialności za

swoje postępowanie. Ukazuje również znaczącą różnicę między odbieraniem

świata przez dziecko i dorosłych. 

    Nadia   /neuropsychiatria/
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ĆWICZENIA  ORTOGRAFICZNE DLA KL. 4-7

e. Uzupełnij tabelę właściwymi słowami.

Zdrobnienie :       Wyraz neutralny:    Zgrubienie:
paluszek                palec                      -----------
---------------           but                        ------------
---------------           nos                       ------------
---------------           pies                      ------------

f. Uzasadnij pisownię podanych wyrazów:

skrócić-    -----------------------------------
wesolutki-  ---------------------------------
chmura-  ------------------------------------
wsuwka-  ------------------------------------
sokół-  ---------------------------------------
nurkuje-  ------------------------------------
jarzębina-  ----------------------------------

g. Zapisz takie wyrazy pokrewne do podanych słów
lub ich formy, w których „ą” wymieni się na „ę”.

wiązać- -----------------
urząd- -------------------
sąd- ----------------------
ciąć- ---------------------
pająk- -------------------
mąż- ---------------------
mądry- ------------------

h. Wyjaśnij znaczenie zwrotu:,, Puścić kogoś w maliny.''
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i. Napisz przynajmniej trzy skojarzenia związane 
ze słowem- rozmowa.

j. Wpisz w luki odpowiednie litery.

dru-yna – dru-              pienię-ny – pienią—e
ksią-ka -  księ-a            ni-ej -  ni-ko

     
k. Utwórz takie przymiotniki od podanych, w których 

„ ch” wymienia się na inną głoskę.

śmiech - .................................................
strach - ...................................................
blacha - ..................................................
puch - ....................................................
piach - ...................................................
pycha - --------------------------------------

l. Podkreśl rzeczowniki pospolite:

jezioro-  Śniardwy
miasto-  Gdynia
pies-  Lampo
państwo-  Francja
nazwisko-  Lasicki
przezwisko-  Miziołek

                                   Opracowała: Barbara Karpińska, nauczyciel
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Zadania ortograficzne na przebudzenie wiosenne

                          dla klas I-III

m. Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi literami tak, by powstały wyrazy 
ze spółgłoskami miękkimi.             

po __ iłek                           pię__set                        ła__ cuch

ta__ma                                po__ągi                        wy_ inanka

nie__ wiedź                         sło__ątko                      __limak

n. Uzupełnij brakujące litery w nazwach zwierząt:

__omik                  p __czoła           kr__ lik               ż__ br

wr__ bel                pap__ ga            kang__ r              pieg__ a

o. Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki:

      rysunek -       _____________            hamulec - ______________________

      opiekunka -     ____________            ratunek -  ______________________

p. Wstaw brakującą literę ,, ż’’  lub ,, rz’’, uzasadnij pisownię wyrazów:

 ni__ej - bo __________  skar__y - bo _________  o__eł -bo __________

wie__ - bo __________    kole__eński - bo ______ skó__ane -bo ________

q. Z rozsypanek literowych ułóż i napisz wyrazy z  ,,h” i ,,ch’’:

 bahetor  ________________        uhsaj __________________

uschta __________________        tcezakchus ______________

                                          Opracowała: Barbara Karpińska, nauczyciel

24



Kącik Przedszkolaka

Źródło: Internet
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Źródło: ,,Album czterolatka”
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Połącz kropki. Pokoloruj na niebiesko gwiazdki.

Źródło: ,,Zabawy z kropką”
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Połącz kropki. Pokoloruj szalik.

Źródło: ,,Zabawy z kropką”
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