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„WIERSZYKOWO”

Gdy czerwiec nadchodzi, w dziecięcych sercach lato się rodzi.

Dorośli również nie żałują, po świecie na urlopach podróżują.

Karaiby, Chiny, Kambodża ależ wygoda,

lecz potrzebny worek kasy na wakacyjne wczasy.

Wakacje, wakacje! Aż ta morska plaża, 

Dźwięk z oceanu po małżach się wynurza.

Na dole skarby wśród oceanu,

Znajdziesz je może na morskim Dunaju.

Słoneczko świeci, buzia szaleje

Wkoło wianuszek dzieciaczków się śmieje.

Malutkie potworki krążące po łąkach to fajna sprawa.   

Marzyłam o lecie i słońcu na niebie!

Pragnęłam tego, lecz teraz mam Ciebie!

Wakacje z Tobą są wyjątkowe, nietuzinkowe

i tylko moje!

Do końca życia zostaniesz w mej pamięci!

I nie wyobrażam, że stracę Cię!

Opracowała: Ola- pacjentka oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej
pod opieką wychowawców starszej grupy
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,,Fiat cinquecento”

1. Jadę fiatem, inne by już klękło,

idą laski a ja palę sprzęgło.

Na mieście widzą mnie w nim często, to jest moje życie,

mieszkam w nim za Tesco.

Metr kwadratowy, na fotelu miękko,

jeździ się nim bardzo lekko,

pedałem hamulca sprzęgło.

Codziennie upalam go pod Biedronką,

sąsiad mija mnie na parkingu,

w bagażniku mam filmy,

pełne moich trików.

Ref. ,, Jadę swoim fiatem cinquecento, zbieram bokiem zakręt puento.

Codziennie lecę nim po mieście, wjeżdżam nim w zajezdnię.

Wyprzedzam nim każdego, przejrzyj na oczy kolego.

2. Jest pięknie, nie narzekam.

Jest niezawodny, nigdy go nie sprzedam.

Na liczniku 200, wykorzystuję z niego pełną moc,

na noc chowany jest pod koc.

Ta fura to ma moc,

może jechać całą noc.
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Nieraz przejechane tysiące kilometrów, Sosnowiec, Wieluń.

Aż po Ukrainę.

Jak zginę to tylko w moim fiacie, zejdę w nim na zawał,

tyle ma na gazie.

Jest najlepszym autem, jeździłem nim z tatem.

Dostałem go jako spadek, a wcześniej jeździł nim mój dziadek.

W drogim aucie mija nas jakiś facet,

mówi że też chciałby wozić się w takim aucie.

Zajeżdżam znów pod Tesco,

rozkładam fotel i idę spać w nim lekko.

Ref. ,, Jadę swoim fiatem cinquecento, zbieram bokiem zakręt puento.

Codziennie lecę nim po mieście, wjeżdżam nim w zajezdnię.

Wyprzedzam nim każdego, przejrzyj na oczy kolego.

Opracowali: Sebastian i Mateusz- pacjenci Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej

pod opieką wychowawców starszej grupy

5



ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE NA ODDZIALE
NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

Zajęcia świetlicowe, to jest coś fajnego,

więc usiądź spokojnie, posłuchaj kolego.

Tutaj wszyscy czegoś się powoli uczymy

i w tym czasie też dobrze bawimy.

Robienie mandali i iriss-folding,

Spójrz na naszą piękną białą bourding.

Są tam piękne, kolorowe prace,

ja to wszystko w mym humorze zaznaczę.

Wyklejanie i nasza przeróbka zdjęć,

Ja do tego wszystkiego mam chęć.

I nikt mi w tym nie zawróci głowy,

bo na to nie  jesteś jeszcze gotowy.
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Nasza sala, w niej są zajęcia,

piękne panie Sabinki je prowadzą.

Nie ma na nich żadnego napięcia,

i te panie sobie z nami radzą.

Robimy na nich fajne prace

i naszą chęć do niej zaznaczę.

Bo my to połączona siła,

Która każdego by pogoniła.

Bo ja dużo się angażuję

i ładne prace maluję.

I ty kolego zrób coś,

może Tobie wyjdzie coś fajnego.

                 

Opracowała: Ewelina- pacjentka oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej

pod opieką wychowawców starszej grupy

Zdjęcia: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca
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Zdrowym być !!!

Wakacyjny relaks

Jedną  z  technik  artystycznych,  dzięki  której  możemy  się  wyciszyć  i  zrelaksować

w okresie wakacyjnym, jest systematyczne ozdabianie kredkami, mazakami, czy kolorowymi

cienkopisami kolorowanek- mandali. A cóż to jest?

Mandala to rysunek na planie koła, technika plastyczna stosowana w pracy zarówno

z  dziećmi,  jak  i  dorosłymi.  Kolorowanki  w  takiej  formie  to  nic  innego,  jak  sztuka

terapeutyczna,  która  oprócz  bardzo  ciekawych  i  niepowtarzalnych  prac  plastycznych

dostarcza również ogromną satysfakcję z ukończonego obrazu. 

Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa oznacza “koło życia”. Kształt

koła uważane jest za symbol harmonii i doskonałości. Metoda ta przynosi ogromne korzyści

dla  rozwoju  fizycznego  i  intelektualnego  nie  tylko  dzieci,  ale  także  koi  skołatane  nerwy

i utrzymuje w formie mózg dorosłych ludzi.

Tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej.            

Korzyści z tworzenia mandali:

 rozwija naszą wyobraźnię (kreatywne działanie),

 pomaga w skupieniu uwagi i koncentracji,

 ułatwia wyrazić nasze uczucia, myśli a nawet lęki,

 rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,

 pomaga się wyciszyć i zrelaksować.

Obserwując moich uczniów mogę stwierdzić, że kolorowanie mandali rzeczywiście

uspakaja nie tylko młodszą, ale i starszą grupę dzieci. W tym czasie pacjenci wyciszają się

oraz  skupiają  na  jednej,  konkretnej  czynności  zapominając  na  moment  o  codziennych

troskach i samym pobycie w szpitalu. Zdarza się również nie jednokrotnie, że  sami rodzice

naszych podopiecznych również czuję potrzebę wyciszenia się, dołączając się do kolorowania

mandali na naszych zajęciach wychowawczych. Dobór wybieranych kolorów, jej intensywny,

jaskrawy  odcień,  bądź  delikatny  sposób  ozdabiania  pracy  może  również  zobrazować

samopoczucie  naszych  pacjentów.  Sama  technika  nie  wymaga  szczególnych  uzdolnień

plastycznych a jest wspaniałą zabawą nie tylko dla dzieci ale i dla całej rodziny, czego byłam

świadkiem na naszym oddziale.
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Uważam  jednak,  że  osoby  tworzące  same  kontury  mandali  są  już  obdarzone

wyjątkowymi uzdolnieniami plastycznymi. To osoby, które działają kreatywnie a mało tego,

odnajdują własny spokoju wewnętrzny, który utwierdza ich w wytrwałości z wykonywanej

pracy. Taką osobą byłam m.in. moja uczennica- Weronika, której prace zaskakują nie jedną

dorosłą  osobę.  Jej  piękne prace  możemy podziwiać  na  wyżej  przedstawionych zdjęciach.

Także drogi czytelniku, jeśli efekty wykonywanej pracy Ciebie zaciekawiły to nie pozostało

Tobie nic innego, jak dołączyć się do artystycznej zabawy…

Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca
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Wakacje ! 

Przed mami wakacje !
Uff … nareszcie można 
odpocząć od obowiązków 
szkolnych i przedszkola.
Korzystając z czasu wolnego i 
pięknej pogody można wyruszyć
na spotkanie wakacyjnej 
przygody.
Nie wszyscy jednak wyruszą od 
razu. Zdarza się, że trzeba 
„zaliczyć” pobyt w szpitalu.
Ale, ale… wcale nie oznacza to, 
że zostaną nam przykre 

wspomnienia lub że będziemy się nudzić. Na oddziale chirurgii dziecięcej mali i
trochę więksi pacjenci otrzymują wiele propozycji spędzania czasu wolnego.

Można się wybrać łódką na ryby i pod
okiem nauczyciela poznać ciekawe
techniki plastyczne.
Wystarczy tylko trochę kolorowego
papieru, bibuły oraz wyobraźnia dzieci,
żeby stworzyć piękne prace.

Jeśli za oknem pojawią się chmury 
lub humor nie będzie dopisywał 
rozweselą nas słoneczniki –ogrodowe
słoneczka.
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Oprócz ciekawych prac plastycznych można
również zacieśniać przyjaźnie podczas 
wspólnych gier i zabaw. 
Można na przykład sprawdzić się w grze w 
bilard czy Bystre oczko oraz nauczyć się 
zasad nowych gier.

Wyciszeniu służą puzzle, których mamy 
bardzo dużo i o różnym stopniu trudności, 
tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Zaprzyjaźniona Fundacja Dr 
Clowna również starała się 
umilić czas naszym 
pacjentom.
Dzieci brały udział w akcji 
„Pracownia mody i stylu”. 
Szyły krawaty, muszki i 
poduszki.
Mogły również zostać 
„Mistrzem robotyki” 
uczestnicząc w warsztatach 
programowania.

Jak widać nawet pobyt w szpitalu może być atrakcyjny i ciekawy.
Co prawda nie zastąpi wakacyjnego wypoczynku, ale zawsze możemy się starać
miło i twórczo spędzać czas razem.

                             Opracowała : Małgorzata Wojdyła ,nauczyciel przedszkola.
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  WAKACYJNE ZABAWY W PRZEDSZKOLU

        "Wakacje, znów będą wakacje ... "- tak śpiewały dzieci w przedszkolu na oddziale

Neuropsychiatrii dziecięcej wychodzące do domu przed zakończeniem roku szkolnego, aby

na drugi dzień odebrać świadectwo szkolne. Okres wakacyjnego wypoczynku był dla innych

dzieci  czasem,  w  którym  wraz  z  rodzicami  zgłaszali  się  do  szpitala  z  problemami

zdrowotnymi, na które lekarze i pielęgniarki próbowali znaleźć lekarstwo. 

         Taką receptę na dobry humor i  zabawę każdego dnia wypisywałam także i  ja na

zajęciach  pozalekcyjnych  starając  się  uprzyjemnić  dzieciom chwile  spędzone  w  szpitalu.

Zaopatrzona  w niezbędne pomoce i materiały do pracy wprowadzałam dzieci w tematykę

wakacyjną  zwiazaną   z  latem,  podróżami,  wycieczkami  i  innymi  ciekawymi  formami

spędzania tego beztroskiego czasu.

Przeprowadzałam zajęcia plastyczno – techniczne podczas których dzieci wykonywały piękne

motyle z papieru uzupełniając je plasteliną, kolorowym piaskiem oraz metodą wydzieranki.

Na  zajęciach  "Świat  podwodnych  zwierząt"  poznawały  zwierzęta  żyjące  w  morzach  i

oceanach, następnie sporządzały plakaty przedstawiające ich życie w naturalnym środowisku.

Dzieci  bardzo  chętnie  wykonywały  tęczowe  ryby  używając  techniki  tkania  z  papieru.

"Kolorowały" także symbole wakacyjne posługując się różnymi technikami. 
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         Nowością  dla  dzieci  były  magiczne  letnie  obrazki   wykonywane  przy pomocy

patyczków do uszu, wacików kosmetycznych oraz cekinów. 

       Starałam się dalej  kontynuować obchody nietypowych dni przeprowadzając zajęcia

dotyczące  Światowego  Dnia  Smerfa.  Podczas  tych  zajęć  dzieci  kolorowały  ulubionego

smerfa,  następnie wykonały plakat  przedstawiajacy wioskę Smerfów, a  podczas ogladania

filmu  "Smerfy"zajadały  się  smerfowymi  łakociami.  Podczas  Dnia  Czerwonego  Kapturka

dzieci wykonywały postać Czerwonego Kapturka metodą origami z kółek, kolorowały postać

Czerwonego Kapturka oraz na dobranoc słuchały czytaną przeze mnie bajkę o wspomnianej

postaci. 
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Prace  wykonywane  przez  dzieci  wywieszane  były  na  gazetce  oraz  w  formie  dekoracji

stawiane na półkach. 

Świetlica była bardzo kolorowa ponieważ wiele prac sporządzanych było przez dzieci  w

godzinach porannych pod okiem pani Ali. 

14



Wszystkie zajęcia popołudniowe odbywały się w obecności rodziców, którzy chętnie włączali

się  do  zabawy.  Śpiewając  wraz  z  dziećmi  piosenki  na  karaoke  ujawniali  swoje  talenty

muzyczne,  równie  chętnie  uczestniczyli  też  w  turnieju  gier  planszowych  ciesząc  się  z

możliwości choć chwilowego oderwania się od szarej rzeczywistości.

        Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach rekreacyjno – ruchowych na placu zabaw,

korzystały z siłowni zewnętrznej, sporządzały rysunki kolorową kredą na chodniku, grały w

piłkę  i  spacerowały  wraz  z  rodzicami  po  parku.  Dużym  zainteresowaniem  wsród  dzieci

cieszyły się zajęcia z dogoterapii organizowane przez fundację "Dr Clown" gdzie mogły na

sali  rehabilitacyjnej  poznać  pięknego  dużego  pudla,  którego  głaskały,  karmiły  oraz

spacerowały z nim w rytm piosenki.

Wszystko to pod okiem jego właściecielki, która dodatkowo organizowała dla dzieci różne

zabawy związane z pielęgnacją psów ćwiczące refleks, spostrzegawczość i pamięć.

        Po kolei żegnałam wypisywane z oddziału dzieci życząc im przede wszystkim zdrówka,

siły i  wytrwałości w kolejnym roku szkolnym. To był  bardzo fajny czas.  Tylko czemu te

wakacje tak szybko minęły? 

                                                                Tekst: Monika Kołodziej nauczyciel – wychowawca

                                                                 Zdjęcia: Monika Kołodziej
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                            KOSMOS  WIDZIANY OCZAMI  DZIECKA

     
     W sierpniu na oddziale  pediatrii  dziecięcej  mieliśmy zaszczyt  gościć   wolontariuszy

fundacji  Dr  Clown.  Zorganizowali  oni   dzieciom  świetną  zabawę,  zapraszając  je  do

„ Mobilnego Planetarium”.

Jest to półsferyczna kapsuła  wysokiej jakości z systemem projekcyjnym.

Dzieci  mogły w szybki  sposób przenieść się  do wszechświata  ,  zobaczyć i  poznać bliżej

planety , Księżyc i inne obiekty Układu Słonecznego. Mogły uzyskać odpowiedź na pytania:

Dlaczego  niebo  jest  niebieskie?  Jaka  jest  odległość  Słońca  od  Ziemi?  Co  się  dzieje  z

gwiazdami nocą , a dlaczego w dzień nie są one widoczne? Obserwując rozgwieżdżone niebo

dzieci mogły znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.  Odbyły się dwa rodzaje seansów :

Rakietą do planet , Kosmiczny zegar.

Wszystkie  dzieci  z  oddziału  pediatrii  były  bardzo  zadowolone  z  udziału  w  tej  bardzo

interesującej zabawie, dzięki której nabyły wiele ciekawych wiadomości z astronomii.Wraz z

wychowawcą zostały przekazane podziękowania gościom Dr Clown.

                                          

Artykuł napisała Anna Ausztol /nauczyciel-wychowawca / zdjęcie wykonane w kapsule/
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ALTANKOWA AKCJA

16  lipca,  w  okresie  wakacyjnym,

wspólnie  z  wychowawcami  (paniami

Sabinkami)  i  całą  grupą  kolegów

z  oddziału  neuropsychiatrii  dziecięcej

porządkowaliśmy  altankę  mieszczącą  się

w przyszpitalnym ogrodzie. 

Monika i Nikola zamiatały wnętrze,

a  Andrea  i  Jennifer  zajmowały  się

zewnętrzną  stroną  altanki  ściągając

pajęczyny.  Zadbaliśmy  również

o  udekorowanie  naszego  „ogrodowego

domku” wieszając pomalowane drewniane

ptaszki  wykonane  przez  nas  samych.

Nasze  prace  zostały  udekorowane

przeróżnymi  kolorami  oraz  wzorami:

w  kratkę,  kropeczki,  wstążki  i  inne

zabawne szlaczki. Chłopcy pomagali panu

ogrodnikowi  w  wywierceniu  dziurek

wiertarką  i  zawieszaniu  kolorowych

ptaszków.

Podczas  kształtowania  w  nas

nawyku  troski  i  dbałości  o  najbliższe

środowisko,  w  którym  przebywamy

i obcujemy na co dzień, przyłączyliśmy się

do pro środowiskowej akcji.

W  czasie  całego  wydarzenia

panowała  wesoła  atmosfera,  która

w niemałym stopniu była zasługą naszych

wychowawczyń  i  pana  ogrodnika.  Pan

Maciej uczył nas nowych piosenek, grał z

nami   w gry słowne oraz nieustannie  
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zarażał  nas  swoim  pozytywnym

podejściem  do  życia  i  humorem.  Jest  to

osoba,  która  systematycznie  współpracuje

z  naszą  placówką,  wykonując  różne

drewniane  ozdoby,  sylwety,  szablony  i

wzory.  My  pacjenci  natomiast  w  bardzo

dokładny  sposób  dekorujemy  drewniane

elementy  i  tym  samym  ozdabiamy

szpitalne korytarze,  jak również szpitalny

ogród.   Przyszpitalna  altanka  do  której

zapraszamy  już  samym  wyglądem  i

czystością  zachęca,  aby  ją  odwiedzić,

zrelaksować  się  i  w  spokoju  przeczytać

nawet ulubioną książkę. Nie wierzysz nam

drogi czytelniku? 

Przyjedź i sprawdź sam 

Opracowała: Andzia i Monika- pacjentki

oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej

pod opieką wychowawców starszej grupy

Zdjęcia: Sabina Mientus,

 nauczyciel-wychowawca
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