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 Krakowscy aktorzy w świetlicy
  

         Wakacyjny czas, który spędzają dzieci leżąc w szpitalu nie powinien być czasem

straconym ani nudnym lecz obfitować w różnego rodzaju atrakcje. Tak też było 21 sierpnia na

Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej kiedy gościliśmy aktorów krakowskiego teatru Bamm

Baamm,  którzy  przyjechali  do  nas  z  przedstawieniem  pt."  Przygody  kapitana  Pluska  na

wyspach przyjaznych". 

          Dzieci i młodzież z oddziału zgromadzeni w przedszkolu mieli okazję do bliskiego

kontaktu  ze  sztuką  teatralną.  Poznali  przygody  Kapitana  Pluska,  który  pokazywał  jak

wykonać łódź  z najprostszych dostępnych materiałów, a następnie zabrał dzieci w morską

podróż  na  wyspy  przyjazne  gdzie  poznali  nowych  przyjaciół  –  Raka  Pustelnika,  Dorsza

zwanego  Grubą  Rybą  oraz  Fokę  ,  którzy  w  podzięce  za  udzieloną  pomoc  ofiarowali

Kapitanowi cenne podarunki.

 

     



          Mali pacjenci byli bardzo zadowoleni, a uśmiech nie schodził z ich twarzy szczególnie

kiedy same też zostały obdarowane drobnymi upominkami.

           Spektakl napisany zabawnym językiem i wzbogacony żeglarskimi piosenkami był dla

dzieci dodatkową terapią z przesłaniem edukacyjnym.  Czekamy na kolejne przedstawienie

tego wspaniałego teatru.

                                                    Tekst i zdjęcia: Monika Kołodziej nauczyciel – wychowawca

     



Przyjazna statystyka…

     We wrześniu na oddziale  pediatrii odbyły się ciekawe zajęcia dla dzieci -pacjentów

z zakresu Akademia Małego Statystyka - poznaj swój świat. Zajęcia przeprowadziły dwie

panie  pracujące w opolskim Urzędzie Statystycznym. Zajęcia były kierowane do grupy

dzieci przedszkolnych i młodszoszkolnych. Zajęcia były prowadzone w formie zabawy,

techniką warsztatową, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Panie udowodniły,

że statystyka może być zabawna,  ale też i praktyczna, bowiem dotyczy różnych obszarów

naszego  życia.  Dzieci  poznały  podstawowe  pojęcia,  uświadomiły  sobie  znaczenie

rzetelności  danych  statystycznych.  Dowiedzieliśmy  się  m.in.  jak  odpowiednio

interpretować dane i wskaźniki statystyczne , na przykładzie zwierząt domowych - kto ma

w domu jakieś  zwierzątko;  a  kto nie  ma.  Dzieci   zgadywały  również  jakich  zwierząt

gospodarskich  jest  najwięcej  na  terenie  województwa  opolskiego-  budowały  wykresy.

Dzieci  miały  także  okazję  rozpoznawać  po  nagranych  odgłosach  różne  zwierzęta.

To  był  bardzo  ciepły  dzień;  niemal  każdy  miał  ochotę  na  lody  dla  ochłody.

Wszyscy  zrobiliśmy  zestawienie-  kto  lubi  lody  gałkowe,  a  kto  chętnie  wybiera  lody

na  patyku.  I  było  bardzo  ciekawie,  i  wesoło!

Widać było, że wszyscy - zarówno dzieci jak i ich rodzice-  byli zaangażowani i chętnie

włączali się do wspólnej zabawy …W nagrodę dzieci dostały naklejki-Mały statystyk � �

     



 

                     

                                   

                                               Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

     



VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
28  września  obchodzony  jest  VIII  Światowy  Dzień

Tabliczki  Mnożenia.  W  tym  roku  wzięli  w nim  udział

również młodzi pacjenci z oddziału Neuropsychiatrycznego

im. Św. Jadwigi  w  Opolu.  Uczniowie  poznali  historię

tabliczki mnożenia oraz zapoznali się z różnymi sposobami

mnożenia,  takimi  jak:   mnożenie  na palcach,  mnożenie

pisemne  oraz  mnożenie  za  pomocą  kresek,  których

zliczanie odbywa się na zasadzie przekątniowej.  Uczniowie poszerzali  swoją wiedzę także

poprzez  układanie  puzzli  z  tabliczką  mnożenia  oraz  grając  w  gry  matematyczne,  które

pomagają  w  sprawnym  posługiwaniu  się tabliczką  mnożenia  oraz  usprawniają  pamięć

słuchową,  koordynację  wzrokowo-ruchową  oraz  ćwiczą  orientację  przestrzenną  z

uwzględnieniem  pojęć  nad  i  pod.  Na  podsumowanie  zdobytej  wiedzy  dzieci  otrzymały

karteczki z kilkoma pytaniami z  mnożenia. Okazało się, że teraz matematyka im nie straszna

i prawie wszyscy udzielili poprawnych odpowiedzi otrzymując

w dowód  uznania  ich  wiedzy  „oznakę  mistrza  tabliczki

mnożenia”.

     



 

Zajęcia przeprowadzone w ten sposób  przyniosły wszystkim wiele radości oraz przyczyniają

się  do  lepszego  i  szybszego  opanowania  treści  przewidzianych  programem  nauczania,

wyzwalają w uczestnikach  motywację do nauki, uczą współpracy w grupie oraz sprawiają,

że działania matematyczne są ciekawsze i przyjemniejsze.

Opracowała: Małgorzata Koralewska
(nauczyciel matematyki)

Źródło zdjęć:
https://www.wmtday.org/pl
https://www.google.pl/
https://www.google.pl/search?q=
%C5%9Bwiatowy+dzien+tabliczka+mnozenia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
Ewid9OST5dvdAhUsposKHWpMBxUQ_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=k91z8Dqb
5nk9zM:

     

https://www.wmtday.org/pl
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwiatowy+dzien+tabliczka+mnozenia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9OST5dvdAhUsposKHWpMBxUQ_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=k91z8Dqb5nk9zM
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwiatowy+dzien+tabliczka+mnozenia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9OST5dvdAhUsposKHWpMBxUQ_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=k91z8Dqb5nk9zM
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwiatowy+dzien+tabliczka+mnozenia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9OST5dvdAhUsposKHWpMBxUQ_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=k91z8Dqb5nk9zM
https://www.google.pl/


Sprzątanie świata na
oddziale w Kup

Choć jesteśmy mali i nie zawsze możemy wychodzić na dwór ponieważ jesteśmy w

szpitalu to i tak udało nam się zrobić dobry uczynek. We wtorek wzięliśmy udział w akcji

„Sprzątanie  świata”,  która obyła  się na oddziale  chorób płuc dla  dzieci  w Stobrawskimm

Centrum Medycznym w Kup. 

Zamiast  wyjść  do lasu,  my zostaliśmy na oddziale  i  posegregowaliśmy wszystkie  śmieci,

które były w naszych pokojach. Następnie z zebranych surowców wtórnych wykonaliśmy na

zajęciach zwierzątka; biedronki, pająki i żółwie. Oprócz dobrego uczynku dla naszej planety,

świetnie się bawiliśmy!!!

                                                                                 Brygada „Eko”

Opracowała : Anna Szymków-Stadnicka (nauczyciel biologii)

     



Pieczenie ciasteczek
We wtorek przedszkolaki  i  nie tylko miały okazję nauczyć się piec ciasteczka. Po

wyrobieniu  ciasta  i  wycięciu  wzorów ciasteczek  można  było  je  udekorować i  oczywiście

zjeść. Maślany zapach ciastek wypełnił cały oddział...

Oto efekty naszej pracy.

Opracowała: Anna Szymków-Stadnicka (nauczyciel biologii)

     



Eko - krzyżówka 
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1. Miejsce, gdzie spala się odpady.

2. Szkodliwe środki ochrony roślin.

3. Mgła z zanieczyszczonym powietrzem.

4. Nadmierne zarastanie jezior.

5. Powtórne wykorzystanie danego odpadu np. butelki.

6. Działalność przemysłowa powodująca nadmierną emisję pyłów i …

7. Inaczej śmieci.

8. Płynne zanieczyszczenia.

9. Gdzie wyrzucamy posegregowane pojemniki.

10. Jest trzecia w Układzie Słonecznym.

Opracował: Wiktoria
Źródło zdjęcia: www.przedszkole109.pl

     



Młodzi, zakręceni ...

„Eko song”

Papier, plastik, szkło – segreguj te odpady,

Pomóżmy raz i dwa, a świat będzie zadbany!

Segreguj odpady do odpowiednich koszy,

Pomóżmy światu, dbaj o jego losy!

Dorośli i młodzi, segregujmy te odpady

Świat sobie nie da bez nas nigdy rady.

Dzieci i dorośli światu pomagajmy,

Bo on na nas liczy, razem się trzymajmy!

Śmieci segregujmy, ten świat nasz szanujmy.

Recykling to podstawa, to są nasze prawa!

Papier, szkło, plastik, metal

rymuje świat, niczym poeta.

Świecie,  o który trzeba dbać

Segregację róbmy, jak Ty i ja.

Opracowała: Ewelina (Rapsodia)
Źródło zdjęcia: www.zspip.glinka.pcdn.edu.pl

     



Szkolny Dzień Eksperymentu

25  października  uczniowie  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu

Neuropsychiatrycznego  im. Św. Jadwigi  w  Opolu  oraz  Wojewódzkiego  Centrum

Medycznego  w  Opolu  w  ramach  zajęć  uczestniczyli  w  Szkolnym  Dniu  Eksperymentu.

Podopieczni  samodzielnie  przy  pomocy  nauczycielki  fizyki  wykonywali  ciekawe

doświadczenia  z  fizyki,  uzyskując  tym  samym  informacje  na  temat  ciśnienia,  prawa

Archimedesa,  napięcia  powierzchniowego  czy  optyki.  Już  na  wstępie  można  było

zaobserwować dużą ciekawość związaną z tytułami eksperymentów, którymi były:

o  Nurek Kartezjusza 

o Magiczne kolory w mleku

o Gasnąca świeczka

o Uciekający pieprz

o Kolorowy deszcz

o Wirujące kolory –krążek Newtona 

o Zaczarowana szklanka

o Magiczne gwiazdy i kwiaty

o Butelka utrzymująca wodę

o Dziurawa butelka wody

    

     



    

     



Taki rodzaj uzyskiwania wiedzy, nie tylko jest dobrą forma poznawania praw fizycznych, ale

także  uczy  kreatywności,  pracy  zespołowej  oraz  przekonuje  ucznia,  że  jego  wiedza  ma

praktyczne  zastosowanie  i  jest  potrzebna  w  życiu  codziennym.  Przeprowadzanie

eksperymentów to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci form przekazywania wiedzy, co

można było zauważyć również w ten dzień ucząc się przez zabawę.

,,Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam, 

pozwól mi działać a zrozumiem!”
                          Konfucjusz

Opracowała: Małgorzata Koralewska

(nauczyciel fizyki)

     



Jesień na oddziale chirurgii

Małymi kroczkami w blasku słońca przyszła do nas jesień.

Leśne krasnale  ułożyły się wygodnie na posłaniu z liści , a

sowy będą czuwały nad ich spokojnym snem.

Ale,  ale…  przedszkolaki  przebywające  na  oddziale

chirurgii  są  pełne  energii  i  szeroko  otwartymi  oczami

obserwują świat. Wcale nie przygotowują się do zimowego

snu,  tylko  radośnie  obchodzą  10  października  Światowy

Dzień  Drzewa  .

Każdy  solenizant  powinien  mieć  swój  portret,  dlatego

dzieci  tworzą  drzewa  w  pięknej   jesiennej  szacie.

Wystarczy do tego kawałek kolorowej bibuły i inspirujący widok za oknem.

Jesień  przynosi  nam  w  darze  kosze  pełne  owoców.

Na oddziale chirurgii pojawił się sad. Przygotowały go same dzieci. Sprawne

rączki  i  paluszki  przedszkolaków  wyczarowały  śliwki,  jabłka  i  gruszki.

Wcześniej dzieci dowiedziały się skąd się biorą owoce. Od małego ziarenka po

piękne  grusze,  śliwy  i  jabłonie.  Nie  warto  szykować  się  do  zimowego  snu

,ponieważ świat jest taki ciekawy. Można dowiedzieć się jeszcze tylu ciekawych

rzeczy.

Opracowała: Małgorzata Wojdyła- nauczyciel przedszkola chirurgii dziecięcej

     



Zdrowym być !!!

Lekcja tolerancji

     Ponad  50  milionów  ludzi  na  całym  świecie  cierpi  z  powodu  poważnych  chorób

psychicznych.  Dolegliwości  emocjonalne  nie  wybierają  swoich  ofiar,  zdarzają  się  we

wszystkich  znanych  nam  kulturach  i  na  wszystkich  kontynentach  naszej  planety.

Szacuje się, że tylko w samej Europie ponad 27% dorosłych ludzi doświadcza przynajmniej

jednego  rodzaju  choroby  psychicznej  w  ciągu  roku.  Depresja  i schizofrenia  należą  do

najbardziej  rozpowszechnionych  wśród  nich.  Schorzenia  o  podłożu  psychicznym są

powszechne we wszystkich krajach i przyczyniają się do cierpienia wielu osób. Ludzie nimi

objęci  spotykają  się  ze  społeczną  izolacją,  oraz  obniżoną  jakością  życia.  Chcąć  być

człowiekiem otwartym wobec drugiej  osoby,  tolerancyjnym,  musimy być świadomi wielu

chorób, z jakimi nasze społeczeństwo boryka się na co dzień. Mało tego, nie możemy bać się

obcowania z drugą osobą, która musi walczyć ze swoją chorobą na co dzień. 

Z początkiem października nasi pacjenci, z oddziału neuropsychiatrii dziecięcej, wzieli udział

w wyjatkowej lekcji toleracji wobec drugiej osoby chorej, a mianowicie uczestniczyliśmy w

„Bajkowym Festynie” zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.   

Głównymi  organizatorami  tego  wydarzenia  byli  sami  pacjenci  szpitala,  oraz  personel

szpitalny nadzorujący całe wydarzenie. Każdy uczestnik festynu na samym początku otrzymał

bajkową czapeczkę. Kolejno nasi pacjenci wzieli udział w wielu konkursach bajkowych, m.in.

w  odgadywaniu  tytułów  bajek  na  podstawie  przeczytanych  fragmentów  tekstu,  szukaniu

skarbów  piratów  zakopanych  w  piaskownicy,  odszukiwaniu  drobnych  elementów  w

zaczarowanym miasteczku, i wielu innych atrakcyjnych konkursach. 

     



W  tym  dniu  nie  zabrakło  również  widowiskowego  przedstawienia  zaprezentowanego

oczywiście  przez  kolejną  grupę  pacjentów  naszego  szpitala.  W  czasie  festynu  mieliśmy

możliwość  spotkania  się  z  wieloma  postaciami  bajkowymi,  na  ogół  z  piratami  i

czarownicami.  Na  sam  koniec  festynu  wszyscy  goście  zostali  poczęstowani owocami,

soczkami,  kawą,  ciastem,  kiełbaską  z  grilla  i  ciepłą  zupą.  Był  to  wyjątkowy  dzień  dla

wszystkich obecnych na festynie osób, ponieważ nikt w tym dniu nie czuł się „tym gorszy,

słabszym”, tylko po prostu członiem grupy społecznej, w której wszyscy wobec siebie byli

równi,  uśmiechnięci  i  przyjazno  nastawieni  wobec  siebie.   

 

                                                                 Opracowała: Sabina Zdera, nauczyciel-wychowawca

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Opole – moja mała ojczyzna

 Początki grodu sięgają VIII w., o czym zaświadczają wykopaliska
przeprowadzone na wyspie Pasiece. 

 Osada typu miejskiego plemienia Opolan (Opolini - ok. 945 r.)
istniała tu już w X w.  

 Nazwa Opole pochodzi od staropolskiego wyrazu "opole", które
oznacza wspólnotę terytorialną osad. 

 W  latach  1250-1300  miasto  otoczono  murami  z  pięcioma
bramami i dwunastoma wieżami obronnymi. 

 Do 1532 r.  było w posiadaniu opolskich Piastów. Od 1283 r.  -
stolicą księstwa opolskiego.

 W latach 1532-1742 znajdowało się w rękach Habsburgów (od
1526 r. - królów czeskich, od 1566 r. - władców Austrii). 

 A z kolei  w 1742 r.  - wraz z większością Śląska - przyłączone
zostało do Prus.

 Dopiero w 1945 r. Opole znalazło się w państwie polskim.

źródło ilustracji: domena publiczna

Barwy herbu Opola
Orzeł i krzyż złoty znajdują się na błękitnym tle. Barwy herbowe Piastów
górnośląskich określa właśnie złoty orzeł na błękitnym polu tarczy, stąd
też wziął  swój  początek współczesny herb Opola.  Początki  jego sięgają
średniowiecza, a więc w przypadku Opola, są to czasy XIV wieku!

Symbolika  herbu  nawiązuje  w  motywie  orła  jednogłowego  do
Piastów  opolskich,  właścicieli  miasta,  w  motywie  krzyża  wyraża  zaś
samorząd miasta, w którego murach istniała już w średniowieczu kolegiata
pod wezwaniem św. Krzyża.

     



Ciekawostki z życia panujących – statystyka

 najdłużej  żyjący:  88  lat  i  4  miesiące (Stanisław
Leszczyński) oraz ok. 83 lata (Władysław Jagiełło)

 najdłużej  panujący: 48  lat  i  4  miesiące (Władysław
Jagiełło)

 najkrócej  żyjący: 16  lat  i  10  miesięcy (Wacław III
Czeski)

 najkrócej  panujący: niecały  rok (Bezprym,  Mieszko
Plątonogi)

 najmłodszy  podczas  koronacji: 9  lat  i  7  miesięcy
(Zygmunt August) oraz 9 lat i 9 miesięcy (Władysław
Warneńczyk)

 najstarszy  podczas  koronacji: 59  lat  i  4  miesiące
(Władysław Łokietek)

 najczęstsze imię władcy zwierzchniego: 7 x Władysław
(Herman,  Wygnaniec,  Laskonogi,  Łokietek,
Jagiełło, Warneńczyk, Waza)

 najwięcej  małżeństw: 4 (Bolesław  Chrobry,
Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło)

 najczęstsze  imię  żony  władcy  zwierzchniego: 5  x
Elżbieta (żona  Mieszka  Starego,  Ludwika
Andegaweńskiego,  Władysława  Jagiełły,
Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Augusta)

 najwięcej  potomstwa  (legalnego): 14 (Jan  III
Sobieski oraz August III Sas)

     

http://www.poczet.com/augustiii.htm
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HISTORIA - a to ciekawe!

Rok zerowy
Nie było roku zerowego. Po północy 31 grudnia 1 roku p.n.e. zaczął się 1
stycznia roku 1 n.e. W tym samym momencie skończył się I wiek p.n.e., a
zaczął I w. n.e.

Bulla 
Bulla to  uroczyste  pismo  papieskie  w  języku  łacińskim,
sporządzone na pergaminie i zaopatrzone w pieczęć (stąd
nazwa). Terminem  bulla  oznaczano  początkowo,  za
Rzymianami,  samą  pieczęć.  W poł.  XIII  w.  nazwę bulla
rozciągnięto  na  cały  dokument  opatrzony  wspomnianą
pieczęcią.  Bulle  sporządzała  kancelaria  papieska  na
papirusie, a od XI w. na pergaminie.

Czarna śmierć
Czarna śmierć to popularne określenie wielkiej epidemii dżumy, która
została  przywleczona  z  Lewantu  do  portów  śródziemnomorskich.
Rozprzestrzeniła się ona w latach 1348-50 w całej Europie. Szczególnie
silnie  zostały  dotknięte  epidemią  Włochy,  Francja,  Anglia,  Niemcy  i
Norwegia,  gdzie straty ocenia się na ok.  1/3 - 1/2
ogółu ludności.

Obol
Obol (łac. obolus, grec. Οβολός) - drobna moneta, w
starożytnej  Grecji  równa  1/6  drachmy,  w
średniowieczu równa 1/2 denara. 

Płacidło
Płacidło to  wiązka  kunich  skórek  jako  środek  płatniczy  w  handlu
wymiennym.  Skórki  z  łasiczki,  lisa  czy  wiewiórki,  płótno,  grudy  soli,
kruszce,  miód  i  wosk  to  pierwsze  środki  płatnicze,  tzw.  płacidła,
używane na ziemiach polskich u zarania historii.

     



Czopowe
Czopowe to  podatek  płacony  przez  mieszczan  od  wyrobu  oraz
szynkowania piwa, gorzałki, miodu i wina, wprowadzony w 2 połowie XV
w.  Nazwa  podatku,  od  czopu  zatykającego  beczkę,  sugeruje  genezę
czopowego jako podatku pośredniego od sprzedaży napojów.

Opracowała: Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS

Źródła ilustracji: domena publiczna

     



     



     



     



     


