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Warsztaty wielkanocne

14 marca ,na ponad dwa tygodnie przed  Świętami  Wielkanocnymi   na oddziale pediatrii

zrobiło się bardzo świątecznie... A to wszystko za sprawą twórczyń ludowych z Tułowickiego

Ośrodka  Kultury  -pani  Anny  Rup  i  pani  Doroty  Olszewskiej.  Panie  przybyły  na  nasze

zaproszenie , żeby poprowadzić warsztaty wielkanocne. Pani Ania i Pani Dorota w strojach

ludowych  rozpoczęły  zajęcia  prezentacją  i  barwną  ,  dowcipną  pogadanką   nt   tradycji,

zwyczajów i obrzędów od Środy Popielcowej poprzez okres Wielkiego Postu aż po Święta

Zmartwychwstania Pańskiego. Potem przyszedł czas na pisanie jajek woskiem . Jest to jedna

z  wielu  technik  zdobienia  jajek.  W  Tułowicach  są  żywe  tradycje  pisania  jaj  woskiem,

ponieważ na ten teren przyjechali ludzie z Kresów Wschodnich, a tam właśnie te zwyczaje

były  bardzo  żywe  i  miejscowe   pisankarki  są  tego  przykładem.  Najlepiej  do  tego  celu

przygotować   białe,  umyte  i  ugotowane  jajka.  Z  poszukiwaniem  białych  jajek  był  mały

problem, ale udało się je zdobyć! Panie przygotowały dla każdego dziecka tzw. małe kominki

z podgrzewaczami, które roztapiały wosk. Dzieci otrzymały także tzw. pisaki -  patyczki ze

szpilką,  która  była  zakończona   kulką.  Pisanie  jajek  nie  jest  prosta  czynnością,  wymaga

dokładności, pomysłu, wyobraźni, czasu i…..cierpliwości. Nasi pacjenci , również ich rodzice

z pomocą Pani Ani i  Pani Doroty uczyli  się ,  jak nanosić wosk, żeby powstał konkretny

wzór…Pierwszym, powtarzalnym motywem był wzór rozety. Potem jajka były barwione w

farbie,  i  znów  uczestnicy  zabierali  się  za  ozdabianie  jajka  woskiem.  Czynności  te  były

kilkakrotnie  powtarzane,  aż  do  zapełnienia  wzorami   całego  jajka.  .  Na  koniec  nasze

twórczynie  ludowe  pomagały  w  zdejmowaniu  wosku  z  pisanki  przy  pomocy  rozgrzanej

maszynki elektrycznej i ściereczki…Wszyscy z dużym zaangażowaniem tworzyli małe dzieła

sztuki. Niektórym udało się ozdobić dwa jajka. Inni sprezentowali pisanki pacjentom, którzy z

przyczyn  zdrowotnych  nie  mogli  uczestniczyć  w  warsztatach…  Pisanki  były  piękne  i

niepowtarzalne.  Z pewnością własnoręcznie wykonane przez dzieci   pisanki,  będą ozdobą

wielkanocnych  stołów…� �
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Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola
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WIELKANOCNE PRZYGOTOWANIA NA ODDZIALE

NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

Okres  przedświąteczny  dla  pacjentów  oddziału  Neuropsychiatrii  Dziecięcej  był

wyjątkowo pracowity,  a dlaczego? Wszystko rozpoczęło się od przygotowania wystroju na

sali zajęć pozalekcyjnych. Witraże z kwiatami, króliczkami i barankami ozdobiły nasze okna i

drzwi.  Gałązki  w wazonie ozdobiły jajka z konkursu „Najpiękniejsze jajko wielkanocne”,

wykonane przez uczniów starszej  grupy.  Pod opieką wychowawców Sabiny Mientus  oraz

Sabiny  Zdera  zorganizowano  kiermasz  pomysłów  wielkanocnych,  podczas  którego

przygotowano: baranki z jajeczek i popcornu, kurczaczki z filcu, włóczki i słoików, kury z

wytłoczek  oraz  różnorodne  prace  plastyczne  wykonane  technikami:  iris  folding,  origami,

quilling. Każdy pacjent wykonał także swojego imiennego kurczaka z papieru, który zdobił

nasz klasowy parapet na korze z mchem.

   Nie zapomniano również o naszych pracownikach szpitala. Przywróciliśmy drugie życie

starym  książkom,  wyklejając  styropianowe  jajka  kawałkami  zniszczonych  książek.

Ozdobione  jajka  odpowiednio  udekorowane  przez  młodzież  wraz  z  kartką  wykonaną

oryginalną techniką z życzeniami, trafiły na wszystkie oddziały dziecięce w Opolu i Kup.

      Nie zapomniano także o dyrektorach szpitali, dla których nasi uczniowie ozdobili techniką

decoupage z  motywami świątecznymi butelki.  Na oddziały dla  dyrekcji  przekazano także

najpiękniejsze kartki wybrane przez grupę, które wcześniej uczniowie wykonali na konkurs

plastyczny  „Najpiękniejsza  kartka  wielkanocna”.  Każdy  pacjent  miał  również  możliwość

ozdobienia  drewnianego  jajka,  zaprojektowanym  przez  siebie  motywem,  które  następnie

ozdobiło wielkie świąteczne drewniane jajo z zieloną wstęgą.  Zostało one umieszczone w

holu  szpitala,  gdzie  każdy  mógł  je  podziwiać.  Tygodnie  przed  świętami  były  naprawdę

pracowite, gdyż uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonali także ozdoby przeznaczone

na sprzedaż, podczas organizowanego kiermaszu wielkanocnego w szpitalu.

      Jesteśmy  niezmiernie  dumne  z  pacjentów  starszej  grupy,  gdyż  z  tak  wielkim

zaangażowaniem  wykonywali  wszystkie  prace  plastyczne,  rozwijając  przy  tym  swoje

zdolności twórcze. Efekty tych działań można podziwiać na załączonych zdjęciach.
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Tekst i zdjęcia opracowały: Sabina Mientus i Sabina Zdera
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W oczekiwaniu na wiosnę i nadchodzące Święta Wielkanocne.
 

Przedszkolaki  z  oddziału  chirurgii  dziecięcej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

nie mogły doczekać się wiosny. 

Wyglądało  no  to,  że  nie  miała  ona  ochoty

nadejść szybko.   

Dzieci postanowiły zaprosić ją do nas kwiatami,

bo  nic  tak  nie  poprawia  nastroju  jak  piękno

przyrody ojczystej.                                

Wiosna  nadeszła  niepostrzeżenie  dla

przedszkolaków, bo  ich uwaga była już zajęta

przygotowaniami do Świąt Wielkanocnych.

Dzieci pomyślały o swoich bliskich, ale również

o  nauczycielach,  którzy  pracowali  być  może  z

ich rodzicami, a nawet dziadkami. Postanowiły przygotować kartki, które zostały przekazane

emerytowanym  nauczycielom  naszej

szkoły.

Przygotowała : Małgorzata Wojdyła –

nauczyciel przedszkola
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WIELKANOC TUŻ, TUŻ …

          Czas przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy na Oddziale Neuropsychiatrii w grupie 

młodszej nie był czasem straconym. Był okresem wykonywania przez dzieci wielu prac 

plastycznych, technicznych, rozwijania swoich talentów wokalnych, pogłębiania wiedzy na 

temat zwyczajów i  obrzędów ludowych kultywowanych na Śląsku Opolskim oraz w innych 

regionach Polski podczas Triduum Paschalnego. Dzieci z zapałem i z wielką ochotą pod 

opieką pań wychowawczyń: Moniki Kołodziej i Anny Ausztol sporządzały jajka, zajączki, 

baranki, kurczaczki oraz koszyczki wielkanocne używając do tego różnych materiałów          

 i technik. Gotowe prace ustawiały na półkach tworząc wystawę  lub zabierały ze sobą, aby 

udekorować własne stoły. 

                                 

           Cieszę, że podczas zajęć mogłam opowiedzieć dzieciom i młodzieży o zwyczajach  

i obrzędach ludowych obchodzonych w okresie Wielkiego Tygodnia, w których jako kustosz 

Regionalnej Izby Śląskiej w Dańcu uczestniczę odwiedzając poszczególne opolskie wsie. 

Młodzi pacjenci neurologii i psychiatrii dowiedzieli się o zwyczaju obmywania nóg babci 

przez wnuczkę na pamiątkę obmywania nóg apostołom przez Jezusa, który odbywa się   

w jednym z domów;  wykonywania małych krzyżyków z gałązek palmowych  i wkładaniu ich

do czterech rogów pola, aby chroniły przed gradobiciem; zjedzeniu jednej kotki z gałązki 

wierzby, która miała chronić przez bólami gardła; obmywania twarzy wodą  z rzeki przez 

wszystkich członków rodziny, która zapobiega powstawaniu trądziku czy innych wykwitów
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 skórnych; paleniu żuru; obchodzenia przez młodych chłopców wszystkich domów na wsi 

klekocząc kołatkami kiedy „dzwony zostały zawiązane lub wywędrowały do Rzymu” 

i prosząc gospodynie  o trochę słodkich łakoci; czy spalenie kukły przedstawiającej Judasza, 

który za zdradę Pana Jezusa zostaje co roku powieszony i spalony. Tych zwyczajów jest 

oczywiście więcej w poszczególnych regionach Polski.       

           

Dzieci i młodzież z Neurologii wykonały dla pracowników szpitali kartki wielkanocne

 zdobiąc je według własnego pomysłu oraz posługując się techniką quillingu czyli 

papierowym filigranem. 
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 Podczas zajęć dzieci śpiewały także piosenki świąteczne związane z Wielkanocą. Jesteśmy 

bardzo zadowolone z aktywności i kreatywności małych pacjentów, którzy  z wielkim 

entuzjazmem i radością sporządzali wielkanocne ozdoby co zostało uwidocznione na 

zdjęciach.

                                                                   Tekst: Monika Kołodziej nauczyciel – wychowawca

                                                                    Zdjęcia: Anna Ausztol nauczyciel - wychowawca
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"Dzień kobiet w Oddziale Chirurgii Dziecięcej"

8  marca  2018  roku  w  Oddziale  Chirurgii  Dziecięcej  dzieci  świętowały  "Dzień  kobiet"

wykonując  w  świetlicy  szkolnej  piękne  laurki  dla  znajomych  kobiet  i  rysując  kolorowe

postacie  pań, którymi  udekorowały naszą gazetkę ścienną.  Wykonywały też różne barwne

kwiaty z bibuły i krepiny dla swoich znajomych kobiet i do wazonika w świetlicy.  Dzień

minął w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki i rozmowie o zwyczaju obchodzenia Dnia

Kobiet.
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Opracowała: Lucyna Miotełka, nauczyciel-wychowawca
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„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”

     To przysłowie jak najbardziej się sprawdza. Jestem tu już 45 dni. W przeciągu tego czasu

spotkałam wielu szczególnych, wyjątkowych ludzi, z którymi nie chcę tracić kontaktu, ale też

kilka osób, z którymi nie miałam najlepszych relacji. Ludzie, którzy nie mają styczności z

pacjentami oddziału neuropsychiatrii dziecięcej, jak również z samym oddziałem, uważają to

miejsce za przysłowiowy „dom wariatów”.  Dziś mogę stwierdzić z własnego doświadczenia,

że są w błędzie. Owszem, jest głośno i mają tu czasem miejsce rzeczy nie zupełnie normalne,

a nawet wyjątkowo zabawne. Mimo wszystko można tu spotkać naprawdę wspaniałych ludzi,

którzy  mają  podobne  problemy  do  moich  i  potrafią  mnie  zrozumieć.  Jestem  wdzięczna

losowi,  że  tu  się  właśnie  znalazłam,  a  dlaczego?  Po  pierwsze  jest  to  dla  mnie  nowe

doświadczenie życiowe, a po drugie spotkałam tu cudownych ludzi. 

     Pierwszą osobę, którą tu poznałam jest Nicole. Pamiętam jak przyszła do mnie pierwszego

dnia.  Leżałam  kompletnie  załamana,  a  ona  przyszła  się  ze  mnie  przywitać,  i  po  chwili

wyjaśniała mi wszystko, z jakimi problemami musi się ona zmierzyć. Po chwili ja również

opowiedziałam jej  moją  historię.  Od tego momentu  starała  mi  się  pomagać  pod każdym

możliwym względem, między innymi „odsiadywała” każdy możliwy posiłek ze mną. Bardzo

mnie wspierała, mogłam się jej wyżalić i wypłakać, jeśli była taka potrzeba. Gdy wychodziła

do domu, dała mi zegarek, który kupiła sobie, gdy tu przyszła i powiedziała mi, że w ten

sposób duchowo zawsze  ze  mną  będzie.  Do teraz  cały  czas  utrzymuję  z  nią  kontakt.  Za

każdym razem jak mam telefon w ręku, rozmawiamy godzinami.

     Kolejną osobą,  którą tu poznałam jest  Nina.  Jest  dla mnie tak jak Nicole-  po prostu

„siostrą”. Każdego dnia z uśmiechem na twarzy staramy się wzajemnie wspierać. Niekiedy

mam dni, które są dla mnie ciężkie, niekiedy ona ma słabszy moment, a czasem nawet zdarza

się, że mamy je razem. Najważniejsze, że wtedy jesteśmy razem i możemy na siebie liczyć.

   Jestem naprawdę wdzięczna za każdy nowy dzień. Z każdym dniem dojrzewam, zdobywam

nowe doświadczenia, a dzięki obecności moich przyjaciół, jestem silniejszą nastolatką. 
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Autorka tekstu- Klaudia/ neuropsychiatria dziecięca
(pod opieką Sabiny Zdera)
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DINOZAURY BOHATERAMI ZAJĘĆ

          Zajęcia pozalekcyjne na Neuropsychiatrii w grupie młodszej znane są z obchodzenia 

nietypowych świąt i cieszą się dużym powodzeniem. Dzieci bardzo chętnie w nich 

uczestniczą mogąc wykazać się swoimi zdolnościami, zainteresowaniami i umiejętnościami. 

Tak też było w pewne poniedziałkowe popołudnie kiedy obchodziliśmy Dzień Dinozaura. 

Zajęcia rozpoczęły się od odgadnięcia przez dzieci krótkiej zagadki dotyczącej głównego 

bohatera zajęć. Następnie dzieci wymieniały znane im dinozaury, opowiadały kiedy żyły, jak

 wyglądały, czym się odżywiały oraz jak się rozmnażały. Wśród dzieci znalazło się wielu

 fascynatów  tych prehistorycznych gadów, którzy z wielką ochotą poustawiali wszystkie 

dostępne na świetlicy oraz przyniesione przez wychowawców zabawkowe gatunki 

dinozaurów na biurku tworząc wystawkę. Zapraszali swoich rodziców i prezentowali okazy.

          Aby poszerzyć swoją wiedzę dzieci obejrzały film edukacyjny „Dinozaury      

z Krasiejowa”. Poznały historię odkrycia krasiejowskich gadów przez pana dr Krzysztofa 

Spałka, który był wtedy w szkole podstawowej. Następnie po filmie trwała dyskusja, w jaki 

sposób wyginęły dinozaury, gdyż istnieje wiele tez paleontologów na ten temat. A co myśli 

o tym pan dr Spałek dowiemy się wkrótce, gdyż zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. Wieś 
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Krasiejów, w której znajduje się słynny Jurapark znany jest  z odkrycia Silesaurusa

Opolensisa czyli naszego Śląskiego Jaszczura. Niektóre z dzieci były już w Juraparku      

i z wielkim przejęciem zachęcały innych do odwiedzenia tego interesującego miejsca. Dzieci 

na koniec zajęć oglądały przyniesione przez wychowawcę foldery i inne książki prezentujące 

krasiejowskie dinozaury oraz kolorowały ilustracje przedstawiającą ulubionego gada.

 Zajęcia otwarte przebiegały w bardzo miłej atmosferze i były okazją dla jednych dzieci do 

pogłębienia swojej wiedzy na temat dinozaurów, a dla innych możliwością jej 

zaprezentowania. Zajęcia prowadziły: Monika Kołodziej i Anna Ausztol – wychowawczynie 

grupy młodszej.
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                                                                  Tekst: Monika Kołodziej, nauczyciel – wychowawca

                                                                      Zdjęcia: Anna Ausztol, nauczyciel - wychowawca
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„Turniej gier rodzinnych”

     19 kwietnia 2018 roku w świetlicy Oddziału Pediatrii odbył się Turniej gier rodzinnych

planszowych zorganizowany przez Fundację dr Clown. Wraz z clownami zaprosiłam dzieci -

pacjentów z  rodzicami  z  Oddziału  Chirurgii  Dziecięcej  oraz  Pediatrii  do  udziału  w nim.

Clowni w wesoły sposób zaczęli objaśniać zasady gry planszowej "Gorący ziemniak - junior",

która  uczy myśleć  i  kojarzyć.  Potem dzieci  grały  w ultradynamiczną  grę  "E-motionz",  a

następnie w "Gdybyś był...",  czyli  w śmiechową grę planszową. Rozgrywki były zacięte i

trwały  kilka  godzin.  Zwycięzcami  były  wszystkie  dzieci.  Na  końcu  turnieju  clowni

przeprowadzili konkurs na najlepsze pozy i miny, bardzo trudny do rozstrzygnięcia nawet w

dwóch etapach, po czym ogłosili konkurs na rymowanki i zaklęcia. Z rymowanek najbardziej

podobały się te: "Hokus pokus, czary mary, nie zabrałem dziś gitary" , "Uśmiech, tyczka i

motyczka", "Kto się nie śmieje, ten czasem głupieje"oraz "Kto uśmiech ma, ten w życiu sobie

radę da". Najlepsze zaklęcie brzmiało: "Uśmiechni się, bo w tulipana zamienisz się". Dzieci i

ich  rodzice  oraz  clowni  bardzo  dobrze  się  bawili.  Finałem  turnieju  było  rozdanie  przez

clownów  wszystkim  dzieciom  w  nagrodę  po  jednej  grze  planszowej  oraz  zrobienie

pamiątkowego grupowego zdjęcia.
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Opracowała: Lucyna Miotełka, nauczyciel-wychowawca
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Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W piątek 20.04.2018 r. na Oddziale Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży gościliśmy

artystkę – panią Alicję Ościłowską. 

Była to kolejna osoba, która przyjęła zaproszenie i bardzo chętnie odwiedziła jeden z

naszych oddziałów podczas organizowanego cyklu spotkań „Ludzie z pasją”. Na początek

zaproszony gość opowiedział o swojej artystycznej pasji i zamiłowaniu do wykonywania prac

plastycznych różnymi technikami. Pani Alicja oprócz pracy zawodowej, w której dzieli się

swoimi  artystycznymi  pomysłami  organizując  szkolenia  dla  nauczycieli,  posiada  również

własną  pracownię  plastyczną,  gdzie  prowadzi  warsztaty  dla  dzieci  i  dorosłych

zainteresowanych manualną oraz kreatywną twórczością. Załączone zdjęcia prezentują prace,

które pacjenci mieli okazję wykonać podczas warsztatowego spotkania. Papierowe torebki z

motywem sowy na pewno zostaną wykorzystane przez dzieci jako prezent dla najbliższych.

Wiele pozytywnych emocji wywołała również nieznana dotąd dzieciom technika Ebru. 

Za pomocą  tej  metody mogliśmy stworzyć  niepowtarzalne  obrazy na wodzie.  Naniesione

farby  odpowiednio  rozprowadzane  wykałaczką  tworzą  kompozycje  na  zagęszczonej

naturalnym  składnikiem  powierzchni  wody.  Uzyskane  w  ten  sposób  wzory  na  pewno

wykorzystamy podczas tworzenia oryginalnych kartek z życzeniami z okazji zbliżającego się

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. 

Cała  grupa  podziękowała  za  niezwykle  interesujące  warsztaty,  przygotowując  dla

zaproszonego  gościa  własnoręcznie  wykonaną  kartkę  z  podziękowaniem  i  pudełeczko

wypełnione słodkościami.
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Opracowała: Sabina Mientus

(nauczyciel wychowawca)
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Zmieniaj nawyki – nie klimat!
Pod  takim  hasłem  będzie  obchodzony  tegoroczny  Światowy  Dzień  Ziemi.  Jest  to
największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970r, obecnie w 192 krajach świata.

Poniżej  kierujemy  Qiuz  ekologiczny  dla  najmłodszych.  Uczniu,  sprawdź  czy  jesteś
przyjacielem swojej planety – Ziemi. 

1. Co to jest makulataura?

a. stare, niepotrzebne gazety

b. stare meble

c. przeterminowane leki

2. Co to są odpady?

a. rzeczy do wyjedzenia

b. rzeczy do wyrzucenia

c. rzeczy do ubrania

3. Co to recykling?

a. powtórne wykorzystanie odpadu                               www.przedszkole.strachota.org

b. wyjazd do lasu w celu odpoczynku

c. wyścig samochodowy

4. Co powstaje z przetworzenia makulatury?

a. nowe buty

b. nowe leki

c. nowe książki i zeszyty

5. Gdzie wyrzucamy puszki po napojach?

a. pod łóżko

b. do pojemnika na metale

c. na trawę

6. W co lepiej zapakować zakupy w sklepie?

a. w papierową torbę

b. w reklamówkę

c. torbę z materiału

7. Czy należy segregować odpady?

a. tak

b. nie

c. wyłącznie we Francji                                                                          www.brainly.pl

Prawidłowe odpowiedzi: 1a, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a                       

Jeżeli  masz  więcej  niż  5  prawidłowych  odpowiedzi  to  znaczy,  że  jesteś  prawdziwym
przyjacielem Ziemi. Gratulacje!

                                                     

 Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka z dziećmi na oddziale pediatrii
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             WIOSNA   W  OCZACH   MŁODEJ  POETKI

                                       Wiosna zbliża się do nas.
                                       Wiosna, to właśnie jest Ona.
                                       Wiosna, jedyne, moje marzenie.
                                       Wiosna, to moje zdarzenie.

                  Wiosna, to coś, o czym myślimy.
                  O tej porze roku dobrze się bawimy.
                  Drzewa puszczają pąki i kwiaty zakwitają.
                  Dzieci głośno Wiosnę witają.
                  Każde dziecko krzyczy na widok Jej.
                  Witaj Wiosno! Hej, hej, hej!
                  Lecz.... gdy Ona się z nami rozstanie,
                  To wtedy będzie lata powitanie.

       Wiosna, to najlepszy dar.
       Ona ma w sobie magiczny czar.
       Rosną różne kwiatki. Lubię przebiśniegi,
       a do tego są wiosenne biegi.
       Drzewa w pełni rozkwitają i radości wszystkim dają.
       Wiosno, Wiosno miła! Ty się nam po nocach śniłaś!

                                              Autorka wierszyków- Ewelina /neuropsychiatria

                                                                                                     
                                                         ( pod opieką Barbary Karpińskiej)
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Tacy Sami a ściana między Nami

Na zajęciach w zespole placówek specjalnych przy szpitalu w klasach1-3  w dniu 17 kwietnia 

odbyły się zajęcia dotyczące tolerancji osób niepełnosprawnych.  Początek zajęć uświetliło 

opowiadanie pt,, Każdy jest inny”. Po przeczytaniu opowiadania dzieci odpowiadały na 

pytania dotyczące jego treści.

Następnie wspólnie z nauczycielem uczniowie układali wiersz pt,, Niepełnosprawny”:

Niepełnosprawny –któż to taki

To człowiek nie byle jaki.

To człowiek  o pięknej sposobności

Który potrzebuje ciepła i miłości.

To człowiek bez skazy i bez winy

który nie szuka błędu przyczyny.

To człowiek ,który czeka na pomoc

I  wsparcie drugiego człowieka.

Więc podejdź, podaj mi rękę

Nie bój się mnie 

.Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze swojego dzieła. Warto uświadamiać dzieciom jak 

istotne znaczenie ma tolerancja w naszym życiu i jak ważne jest to ,abyśmy umieli zrozumieć 

tą inność a jednocześnie piękno.

Pamiętajmy każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Opracowała: Karina Mańturz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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HISTORIA - a to ciekawe!
Kto był autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”?

a. Jan Henryk Dąbrowski,
b. Józef Wybicki,
c. Stanisław August Poniatowski,

W jakim państwie powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego” ?
8. we Włoszech,
9. we Francji,
10.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.

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 Korybut Wiśniowiecki,

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

Ułóż chronologicznie wydarzenia: 
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    II  rozbiór  Polski,  obrady  Sejmu  Wielkiego,  I  rozbiór  Polski,  insurekcja
kościuszkowska, III rozbiór Polski, utworzenie Komisji Edukacji Narodowej 

Oto mapa konturowa Polski, wpisz w odpowiednie miejsca na mapie:
 stolice Polski (wszystkie trzy),
 rzeki: Odrę i Wisłę,
 góry: Karpaty i Sudety,
 Morze Bałtyckie,
 państwa sąsiadujące z Polską: Rosję (obwód kaliningradzki), Litwę, Białoruś, 

Ukrainę, Słowację, Czechy, Niemcy.

Źródło ilustracji: domena publiczna

Autorzy: Kasia oraz Teresa Podolak – nauczycielka  historii  i  WOS
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         ORTOGRAFIA  JEST ŁATWA  I  PRZYJEMNA

d. Odszukaj ukryte nazwy zwierząt i ptaków, podkreśl je i napisz.

Śpieszę się do szkoły.    ………………………………..
W zimie noszę śniegowce.  ……………………………
Słychać warkot traktora.  ………………………………

      Pościelę ci łóżko.   ……………………………………..

O tej porze Łukasz kładzie się spać.  …………………..
Wreszcie skończyłem odrabianie lekcji.  ………………
Mariusz pakował plecak na wakacje.  …………………..
Kto złamał parasol Magdy?  …………………………...
Zabierzemy ze sobą Krzysia.  ………………………….
Zważ kapustę!  …………………………………………
Za pawilonem spożywczym jest szkoła.  ………………
Kasia kosi trawę.  ………………………………………

e. Uzupełnij ukryte nazwy roślin, podkreśl je i napisz.

Nie zapominaj, Karolinko, o podlewaniu kwiatów. 
…………………………………………………..
Mama kupuje pieczywo.  ………………………
Król macha berłem.  ……………………………
Dlaczego przyszedłeś bez tornistra? ……………
Pod białą kołdrą spał wielki śpioch. …………….
Silny wiatr, co krok usypał wydmę z piasku. …...........

f. Uzupełnij brakujące litery w nazwach roślin. Napisz rozwiązanie.

     Dzw…nek  rozpierzchły,  śnieży.. ka,   c.. aber,  k.. okus,  szar..tka  alpejska,
     Sasa..nka, z..wilec,  …aproć,  w…os,  prz…laszczka,  stok..otka, mi..dunka
     ćma, …ziewięćsił  bezłodygow… …..............................................................
     

                                          Materiał przygotowała Barbara Karpinska- nauczyciel
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 Dyktando wiosenne z ,, rz ” i  ,, ż”.

     Wiosna przyszła późno. Na brzegu rzeki lśniły jeszcze przebiśniegi.
 Żaby rechotały wesoło i żywo. Przyroda powoli budziła się do życia na 
polach, w lasach, na łąkach i w ogrodach. Zakwitły różnobarwne kwiaty: 
tulipany, krokusy, żonkile, bratki,zawilce, kaczeńce. Słychać już wyraźnie 
śpiew skowronkow i pojawiły się bociany. Miesiąc kwiecień przyszedł pełen 
życia i radości..

5. Dobierz do podanych ciągów skojarzeń właściwe wyrazy zawierające
     ,, ż ” niewymienne:

powolność, długowieczność, zwierzę, pancerz …......................................
budowla, zamknięcie, wysokość, księżniczka ….......................................
osoba, samolot, podróż, autobus …............................................................
ostrze, krawcowa, wycinanka …................................................................
las, sen zimowy, kolce, zwierzę …............................................................

                                                                                        Materiał opracowała Barbara Karpinska/ nauczyciel/

                                            ( źrodło zdjęcia motyla: 1200px-Tagpfauenauge.jpg-zdjęcia)
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