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Wigilia św. Andrzeja
Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom

przez wieki i stąd w życiu plemion , zależnych bezpośrednio od sił przyrody,  liczne były

wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia. 

Późną jesienią  po zakończeniu  wszystkich  prac rolniczych,  gdy dni były  coraz  krótsze,  a

wieczory dłuższe, rozpoczynała się niegdyś na wsi pora kojarzenia małżeństw. Następował

wtedy okres wróżb i zalotów, ale dniem szczególnym był 29 listopada – wigilia św. Andrzeja.

Na  oddziale  neuropsychiatrii  również  postanowiliśmy  uczcić  ten  niezwykły  wieczór,

zastępując zaloty i kojarzenie małżeństw wróżbami andrzejkowymi. Dzieci przebywające na

tego  dnia  na  oddziale  mogły  pobawić  się  w przewidywanie  swojej  przyszłości  wróżąc  z

obierek po jabłkach, żaglówek z papieru, przedmiotów ukrytych pod kubeczkami, losowaniu

kart z cechami swojego przyszłego małżonka oraz wróżenia z kart. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć.

Opracowanie: Anna Szymków-Stadnicka (nauczyciel biologii i geografii)

     



Kolorowy świat matematyki

Matematyka to nie tylko cyfry i liczby, o czym mieli możliwość przekonać

się  młodzi  pacjenci  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Zespołu

Neuropsychiatrycznego  im. Św. Jadwigi  w  Opolu  oraz  Wojewódzkiego

Centrum Medycznego w Opolu.  Na lekcjach  matematyki  8 listopada uczniowie  uczyli  się

geometrii   poprzez  zabawę  tangramami  i  podobnymi  do  nich  grami,  których  celem  jest

poznawanie figur geometrycznych i ułożenie z ich elementów figur, których częściami można

dowolnie obracać  według potrzeb.  Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy podopieczni  przeszli

poziom wyżej i samodzielnie wycinali, a następnie  z wielką starannością  sklejali siatki brył i

figur geometrycznych.

Okazało się, że tak przeprowadzone lekcje to nie tylko świetna  zabawa, ale także genialne

łamigłówki wskazane na każdym poziomie edukacyjnym, a własnoręcznie wykonane  modele

rozmaitych brył pozwoliły w pełni poznać ich świat wielościanów. 

                 

                                                                                                            

     



                                                     

MATEMATYKA jest sztuką 
nadawania tych samych nazw

różnym rzeczom
Henri Poincaré

  
  Opracowała: Małgorzata Koralewska - nauczycielka matematyki                    

     



Programowanie z robotami…

   3 grudnia na oddziale pediatrii gościliśmy dwóch informatyków  pana Sławomira Górniaka 

i p. Bartosz Zacharewicza. Obydwaj są pracownikami MODN-u w Opolu. Panowie prowadzą 

różne, ciekawe szkolenia dla nauczycieli, ale też dla uczniów z zakresu informatyki. Panowie 

przynieśli mnóstwo ciekawych przedmiotów z sobą. I poprowadzili zajęcia w dwóch grupach 

wiekowych. Dla dzieci przedszkolnych była dydaktyczna  gra planszowa( dwustronna mata 

piankowa) z robotem w roli głównej :) Robot miał wykonać konkretne zadania odczytywane z

gotowych kart, np. miał zanieść list na pocztę; z biletem pójść do kina,  miał podjechać na 

myjnię, żeby umyć samochód itp. Ale – co najważniejsze- drogę, jaką miał pokonać   dziecko 

musiało zakodować, używając przycisków zadaniowych umieszczonych na robocie. Pan 

Sławomir na początku wszystko wyjaśnił, a potem dzieci z ochotą i z dużym 

zainteresowaniem próbowały same zaprogramować trasę dla robota. Stopniowo dzieci radziły

sobie z tym coraz lepiej.                                                                                                                

W tym samym czasie starsza grupa z panem Bartkiem  poznawała podstawy programowania   

z wykorzystaniem mini-robotów-Ozobotów . Grupa ta  miała kilka propozycji- rysowanie  

trasy dla robotów; układanie  puzzli, spacerek po Opolu.. ! Rysując trasy dla Ozobotów i 

proste kolorowe kody dzieci programowały  zadania. To one decydowały  o tym, jak będzie 

się zachowywał robot! Wykonywały w ten sposób swoje pierwsze zadania z programowania, 

jednocześnie uczyły  się szuka

 optymalnych rozwiązań.. Puzzle natomiast doskonale urozmaicają programowanie z 

Ozobotem.   Dzieci aktywnie uczą się podstaw programowania rozwijając przy tym 

kreatywność i logiczne myślenie. Zestaw 96 puzzli o różnych funkcjach (linie proste, zakręty,

zawracanie, pauzy, itp.) pozwala na tworzenie skomplikowanych tras  i pętli, które musi 

pokonać Ozobot.                                                                                                                           

Był też „spacerek” po Opolu, czyli zwiedzanie najciekawszych zabytków w Opolu                  

z Ozobotami.  Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie i zaangażowanie naszych pacjentów.   

Warto będzie takie fascynujące zajęcia powtórzyć :)          

     



                      

      

     



         

Opracowała: Katarzyna Bednarz- nauczyciel przedszkola

     



Czy to magia? A może to fizyka?

To nie magia, ani cuda chociaż takie można było odczuć pierwsze wrażenie. Okazuje się, że
to  tylko eksperymenty fizyczne z magnetyzmu, które wykonali młodzi pacjenci na zajęciach
fizyki 15 listopada i wszystkie  oczywiście zostały wyjaśnione za pomocą praw fizycznych.
Uczniowie  chętnie  bawili  się  magnesami,  otrzymując  tym samym informacje  o rodzajach
magnesów,  zastosowaniu  ich  w  życiu  codziennym,  liniach  sił  pola  magnetycznego,  jak
zbudować własny kompas oraz które przedmioty są przyciągane przez magnesy, a które nie.
Potwierdza się, że wysiłek włożony w wykonanie eksperymentu i wyciągniecie odpowiednich
wniosków daje w rezultacie nieporównywalnie trwalszy i bardziej znaczący rezultat, niż sama
sucha teoria, co można było zaobserwować podczas dyskusji na podsumowaniu zajęć.

„Rzec można, że odwieczną tajemnicą świata jest jego poznawalność”
Albert Einstein

Zdjęcia i opracowany tekst
nauczycielka fizyki Małgorzata Koralewska

     



DZIEŃ ZAGADEK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH

Zadania  logiczne,  rebusy,  krzyżówki,  zagadki  i  łamigłówki  nie  pozwalają  się  nudzić,
a ich rozwiązywanie  dostarcza  wiele  radości  i  satysfakcji.  To  także  dobry  pomysł  na
utrwalenie lub podsumowanie zdobytej wiedzy o czym w grudniu na lekcjach matematyki i
fizyki przekonali się nasi młodzi pacjenci. Tematyka zagadek była przekrojowa więc wszyscy
mogli sprawdzić swoje umiejętności i uzyskać informacje z czego są najlepsi, a nad czym
muszą  jeszcze popracować.  Okazało się,  że sukcesów było  o wiele  więcej  niż  porażek, a
zabawa stała się kształcącą rozrywką z której można korzystać każdego dnia.

 

„Nie ma większej potęgi niż wiedza.” Platon
Opracowała: Małgorzata Koralewska- nauczycielka fizyki i matematyki

     



„Świąteczne przygotowania”

Na oddziale neuropsychiatrii grupy starszej przygotowania do zbliżających się Świąt

Bożego Narodzenia trwały już od połowy listopada. 

Stworzenie  oryginalnego,  świątecznego  wystroju  sali  wymagało  czasu.  Precyzyjnie

wycięte szablony aniołów na oknach, czy zawieszone na lampach gałęzie pokryte puchem i

mieniącymi  się  gwiazdami  zdobiły  oddział  od  samego  początku  grudnia.  Pacjenci

uczestniczący  w  zajęciach  pozalekcyjnych  oprócz  wielu  prac  o  tematyce  świątecznej,

przygotowali  również  prezenty  świąteczne  dla  ordynatorów  oraz  personelu  medycznego

trzech  szpitali,  w  których  nasza  placówka  funkcjonuje.  Prezentem  w  tym  roku  były

świąteczne  bombki  wykonane  techniką  decoupage.  Nie  zabrakło  również  życzeń

umieszczonych w własnoręcznie przygotowanych świątecznych kartkach. Namalowane przez

pacjentów na wielkich arkuszach sylwety:  Świętego Mikołaja, anioła, renifera i elfa zostały

wykorzystane  na  jarmarku  świątecznym  organizowanym  przez  jedną  z  opolskich  szkół

podstawowych. Na załączonych zdjęciach możecie podziwiać tylko nieliczne z wykonanych

przez naszych pacjentów prac. 

Dzięki  zaangażowaniu  nauczycieli  wychowawców  prowadzących  popołudniowe

zajęcia  pozalekcyjne na szpitalnych oddziałach,  czas naszych pacjentów zapewne szybciej

mijał  w przyjemnym ferworze artystycznych przygotowań o tematyce świątecznej.

              

Opracowała : Sabina Mientus- kierownik zajęć pozalekcyjnych
              

     



 „Wszystkie dzieci Mikołaja witają, wszystkie dzieci na
Mikołaja czekają…” 

Akcja „ Mikołaj” to było bardzo  dużo przygotowań-  dekoracji ,ozdób oraz zaprojektowanie

gazetek ściennych, w których wzięli udział zarówno dzieci , jak i nauczyciele i wychowawcy

oraz rodzice dzieci,  a nawet i  studenci pielęgniarstwa. Choć pracy było bardzo dużo , to

jednak  udało się zdąży

 na czas. Zrobiło się zimowo-świątecznie. Mikołaj już mógł przyjść :)

W czwartek, 6 grudnia  poranek na oddziale pediatrii  rozpoczął się od próby generalnej od

rana trwały próby zespołu młodych lekarzy  grającego na fletach, gitarze i syntezatorze. Sala-

świetlica pomieściła wyjątkowo dużo osób. Samo spotkanie dzieci-pacjentów z Mikołajami

było bardzo rozśpiewane i radosne. Wspólne śpiewanie kolęd, piosenek  o zimie, o Świętach

to – na początek, a potem już było to, na co czekały wszystkie dzieci- rozdawanie prezentów

przez Mikołajów. Dzieci z pediatrii i z chirurgii dziecięcej dostały po kilka paczek. Były w

nich m. in. książki, gry,  pluszaki,  owoce,  słodycze ,a w tym i pierniki. Mikołaje- były m.in.

z Wyższej Szkoły Bankowej -koło naukowe oraz z Policji. Dzieci się cieszyły, ich rodzice i

opiekunowie  też.  Prezenty  dostały  też  maluszki  i  dzieci  leżące  z  pediatrii,  z  chirurgii

dziecięcej…Dzieciom podobało się i były zadowolone z prezentów.

W  piątek  też  czekały  na  dzieci  niespodzianki.  Tym  razem  był  to  „prawdziwy”  desant

Mikołaja i  superbohaterów- Batman,  Spiderman,  Superman,  Bob Parr.   Wyjątkowi goście

weszli  na  oddział  prosto  przez  okno!  Wcześniej  zjechali  po  linach  z  dachu  szpitala.  Te

niecodzienne  manewry  obserwowali  z  zaciekawieniem  dzieci-pacjenci  z  korytarza

szpitalnego, skąd był najlepszy punkt widokowy. Mikołaj z workiem prezentów  w otoczeniu

superbohaterów  pojawił się w świetlicy. Mikołaj zapraszał indywidualnie każde dziecko do

siebie  ,  chwilę  z  nim  rozmawiał  i  dawał  prezent-  ogromną  czekoladę.  Dzieci  w

podziękowaniu zaśpiewały piosenkę o Mikołaju, wspólnie kolędę, dedykowały mu wiersze  i

obdarowały Mikołaja i jego pomocników kartkami świątecznymi i choinkami. A na koniec –

był czas na zdjęcia !!!

     



  

 

  

  Opracowała: Katarzyna Bednarz- nauczyciel przedszkola

     



Mikołajki  z  Doctorem  Clownem

W tym roku 6-go grudnia również nie zapomniał o nas Dr Clown. Wolontariusze z

Fundacji, którzy tego dnia stali się elfami, wraz z Mikołajem odwiedzili dzieci, te mniejsze i

te duże, w całym szpitalu. Począwszy od oddziału okulistyki i laryngologii, ortopedii, przeszli

przez  chirurgię  dziecięcą  i  pediatrię.  Mikołaj  w  sposób  humorystyczny  rozmawiał  z

pacjentami, a elfy rozdawały prezenty; pluszami, czerwone noski i zrobione z balonów pieski.

Spotkanie to jak zwykle dało dzieciom dużo radości i pozwoliło choć na chwilę zapomnieć o

przykrościach związanych z pobytem w szpitalu. 

                  

                  

Opracowała : Karina Starosta, nauczyciel- wychowawca

     



Legenda o św. Mikołaju 

17  grudnia  2018r.  Na  oddział  neuropsychiatrii  zawitał  teatrzyk  z  Krakowa

z przedstawieniem pt. „Legenda o św. Mikołaju”.  Przedstawienie zostało zaprezentowane

przez grupę "Prekursor Artystyczny Bamm Baamm" z Krakowa.  Spektakl składający się z

paru łączących się ze sobą epizodów. Jeden z nich inspirowany jest historią biskupa Mikołaja,

który urodził się w 270 r. i mieszkał w małym miasteczku Patra w Lycji (obecnie Demre w

Turcji). Drugi wątek przedstawienia to Zjazd Świętych Mikołajów. Stało się to pretekstem do

pokazania różnych wyobrażeń Św. Mikołaja w wielu krajach i epokach. Aktorzy wcielają się

w  postacie  rozdające  dzieciom  prezenty  w  czasie  Bożego  Narodzenia,  wykorzystując

efektowne  i  wzorowane  na  historycznych  strojach  kostiumy  np.  rosyjskiego  Dieduszki

Moroza,  pochodzących z Włoch – Wróżki Befany i  Babbo Natale,  amerykańskiego Santa

Clausa, chorwackiego Svati Nikola, francuskiego Pere Noel itd. 

Opracowanie: Anna Szymków-Stadnicka (nauczycielka biologii i geografii)

     



Pieczenie pierniczków na
neuropsychiatrii

Już od wieków w Toruniu pracowało wielu piernikarzy,  którzy na co dzień
mieszali  mąkę  żytnią  z  miodem  i  przyprawami.  Jeden  z  nich  cieszył  się  największym
szacunkiem.

Oczywiście jego pierniki były najlepsze – smakowite i oryginalne. A do tego piernikarz miał
córkę, Kasię, która często pomagała mu przy pracy.

Pewnego razu mistrz zaniemógł. Choroba złożyła go do tego stopnia, że wypiek pierników
przekraczał jego siły. Do domu zaczęła zaglądać bieda.

Piernikarz  poprosił  zatem  Kasię,  żeby  sama  kontynuowała  jego  dzieło.  Córka  szybko
przypomniała sobie recepturę, o resztę wypytała ojca i stanęła przy stole. Wyrobiła ciasto,
rozpaliła w piecu, ale nie mogła znaleźć drewnianych foremek, do których ojciec wkładał
pierniki.

Zamiast nich wzięła kubek, którym wycinała okrągłe medaliony. Układała je obok siebie, po
sześć i wkładała do pieca. Kiedy minął odpowiedni czas, wyjęła pierniki i zobaczyła, że się
zlepiły. Bardzo się zmartwiła, bo myślała, że nikt ich nie kupi.

Niepotrzebnie! Jeszcze tego samego dnia wszystkie ciastka zostały sprzedane. Mieszkańcy
Torunia nie mogli ich nachwalić – były tak dobre, że prześcigano się w wymyślaniu receptury.
Wreszcie wszyscy zgodzili się ze starą przekupką, według której Kasia dodała do nich dobre
serce i miłość do ojca.

I takie właśnie pierniki można jeść w Toruniu do dzisiaj. Nazywają się – „katarzynki”.

                                                             Źródło legendy: http://dziedzictwo.ekai.pl/@@torun_legenda_katarzynki

Na oddziale neuropsychiatrii uczniowie mogli wcielić się w piekarzy – cukierników i
upiekli własnoręcznie pierniczki. Gdy pierniki wystygły każdy mógł udekorować je według
własnego pomysłu. Poniżej przedstawiamy efekty naszej pracy pod kierownictwem dyrektor
ZPS przy zoz w Opolu – Alicji Całus oraz nauczycielki biologii i geografii – Anny Szymków-
Stadnickiej.

Opracowanie: Anna Szymków-Stadnicka (nauczyciel biologii i geografii)  

     



HISTORIA - a to ciekawe!

Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj

pasa.  Zażywaj  życia,  smakuj  przednie

potrawy,  nie  szczędź  talarów  na  wystawne

dworskie  zabawy.  Tymi  słowy  można  opisać

atmosferę  panującą  na  dworze  królewskim

króla Augusta Mocnego Sasa (XVIII wiek). 

Z pochodnią  w lewej  ręce,  z butelką

w prawej,  udawali  się  na  huczną  biesiadę.

Na przyjezdnych czekały stoły zastawione wielkimi misami ze srebra oraz cynowymi

talerzami pełnymi ptactwa i dziczyzny. 

Pośrodku stołu zwyczajowo zasiadali  dystyngowani goście. W cenie były

noże  i widelce  ze  srebra oraz  przybory  z porcelany,  które  były  droższe  od

srebrnych, dlatego używano ich tylko przy większych uroczystościach. Na krańcach

stołów tłoczyło się pospólstwo. Tam leżały łyżki i miski blaszane lub cynowe. 

Dworzanie i szlachta nosili za pasem własne noże oraz widelce. Byli też

tacy,  co  nosili  ze  sobą  łyżki  ze  srebra,

drewna  lub  rogu.  Sztućce trzymano

w przywiązanym  do  pasa  skórzanym

pokrowcu. Często robiono sobie łyżkę ze

skórki chlebowej.

Nie  spieszono  się  też  ze  zmianą

talerzy  po  posiłku.  Przy  końcu  stołu,

stołownicy  zadowalali  się  jednym

talerzem.  Gdy  talerz  był  pełen

ogryzionych  kości  podawali  go  służbie.  Gdy  nie  było  służby  pod  ręką,  sami

wyrzucali resztki do kąta, wycierając talerz kawałkami chleba, na smaczne kąski

czekały już pod stołem głodne psy. 

     



Po  posiłku  kładziono  na  każdym  talerzu  zastrugane  drewienka  zwane

zębodłubem lub iglicami. 

Na  pierwsze  danie  podawano  barszcz,  rosół oraz  sztukę  mięsa.

Miejscowym  przysmakiem  był  bigos zwany  hultajskim -  to  taka  staropolska

mieszanina  kwaśnej  kapusty,  mięsiwa,  słoniny  i kiełbasy.  Za  przysmak  uchodziła

czarna gęś zaprawiana po staropolsku. Kucharz upalił  garść słomy na węgiel, do

gęsi dodawał trochę miodu oraz octu. Wszystko zmieszał ze spaloną słomą, zasypał

imbirem oraz pieprzem. Taką czarną gęś podawano podczas największych bankietów.

Na  stołach  były  zawsze:  mięso  wołowe,  cielęcina,  kury i kurczęta,

kapłony, indyki i bażanty. Mięsa zaprawiano migdałami, rodzynkami, goździkami,

gałką, pieprzem, imbirem, pistacjami i ziarnkami z szyszek limby. 

Do stołu podawano także zwierzynę płową:  sarny, dziki, daniele, jelenie,

kaczki, cietrzewie, łabędzie oraz drobne ptaki (sikorki, wróble, szczygły).

Na  stoły  stawiano  także  ciasta,

które były  ciężkie i grube. Serwowano

również owoce oraz potrawy z cukru,

z którego  budowano  baszty,  herby  czy

domki zdobione na różne sposoby.

Do wieczerzy wigilijnej siadano

po zapadnięciu zmroku, z chwilą ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy.

Wieczerzę zaczynano od  dzielenia się opłatkiem i  składania życzeń. Na

stole  wigilijnym,  który  był  jeszcze  tego  dnia  stołem  postnym  stały  potrawy

przyrządzone na oleju roślinnym lub maśle. W co zamożniejszych domach wieczerza

składała  się  z  dwunastu potraw od  liczby  apostołów.  Podawano  zatem  danie

rybne;  barszcz  z  uszkami,  zupę grzybową,  czasem  migdałową;  staropolski

groch z kapustą; potrawy z grzybów suszonych; kompot z suszonych owoców;

kutię i ciasta - pierniki i makowce. Często podawano na wieczerzy wigilijnej „plusk

bobrzy”, czyli ogon bobra, którego uważano przez wieki za…  rybę

Opracowała: T. Podolak (Zdjęcia: wolna domena) 

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Czas  przed  Wielkim  Postem,  zowie  się  Zapustami,  Zapustem lub

Mięsopustem, inaczej Karnawałem.

Szalone  zabawy i maskarady  karnawałowe przywędrowały  do polskiej
tradycji  i obrzędowości  z Włoch.  Ich  kolebką
była Wenecja. 

Do naszego obyczaju praktyki karnawa-
łowe weszły na dobre około XV wieku. Świad-
czą  o tym  przekazy  mówiące  o kazaniach,
w których  ówcześni  księża  piętnowali  harce,
hulanki i przebieranki - szczególnie te, w któ-
rych mężczyźni udawali kobiety! 

Prawdziwy rozkwit obrzędowości karna-
wałowej  nastąpił  w czasach  Rzeczpospolitej
szlacheckiej (w XVII i XVIII wieku. Surowy klimat  nie sprzyjał organizowaniu
ulicznych  podchodów,  maskarad  i zabaw.  
Stąd u nas wzięły się… kuligi - szalone, wielodniowe jazdy saniami od dworu
do dworu, połączone z suto zakrapianym opróżnianiem dworskich spiżarni, tań-
cami, a nawet inscenizacjami chłopskich wesel.  Najbliżsi  sąsiedzi  umawiali
się i w kilka sań odwiedzali dalsze dwory, nie czekając wcale na zapro-
szenie.  Zaskoczeni  gospodarze  musieli  nieoczekiwanych gości  przyjąć  i

obficie nakarmić i napoić, po czym do-
łączali do kuligu, który wyruszał do na-
stępnego  dworu.  Na  każdym  postoju
nie  tylko  ucztowano,  ale  i  tańczono,
korzystając  z  wiejskich  muzykantów
lub z wiezionej  ze sobą kapeli.  W mo-
dzie był wówczas mazur, polonez, mły-
nek,  hajduk,  taniec  świeczkowy  oraz
nowości  zagraniczne -  niemiecki  cenar
i francuski galard.

Tańce trwały całe  noce do białe-
go ranka, czego echa przetrwały w zna-
nej  do  dziś  piosence  "jeszcze  jeden
mazur dzisiaj, choć poranek świta". 
Tradycja takich kuligów zaczęła zanikać 

                                                            z końcem XIX wieku. 

     



W miastach,  już w XVI wieku, modne stały się „reduty” - kostiumowe
bale organizowane po zamkach i w kasztelach.

 Na stołach królowały kasze i  kapusty ze skwarkami, wędzona słonina
i sadło, a bogatych domach i dworach -  mięsiwa wszelakie,  szynki i kiełbasy.
Jako  ostatnie  danie,  zwykle  na  zakończenie  obiadu,  podawano  cukry i
wety,  czyli  -  tłumacząc staropolski na język dzisiejszy - desery. Były to
nie tylko dania słodkie, ale często także owoce, świeże lub kandyzowane.
Dopiero w XVI wieku na stołach zaczęły pojawiać się słodkości: racuchy sma-
żone na maśle lub smalcu, bliny, pampuchy i chrusty (dzisiejsze faworki).

Na wsi,  która najdłużej zachowywała dawne swe zwyczaje, biegały po
drogach i przychodziły do domów przebrane postacie: koza, turoń, niedźwiedź
i konik, a także bocian i żuraw (zwiastuny wiosny). Wierzono powszechnie, że
wraz z nimi przychodzi do domów dostatek i urodzaj. Wszyscy przebierańcy na-
tarczywie domagali się datków.

Jedyną nowością kulinarną, przybyłą z Zachodniej Europy, i to już
typowo karnawałową, wśród słodkich ciast było po-
jawienie  się  -  znanych  nam i  lubianych  do  dzisiaj:
faworków  i  pączków.  Ksiądz  Jędrzej  Kitowicz  
(1728-1804)  zanotował  w  swoim:  „Opisie  obycza-
jów  i  zwyczajów  za  panowania  Augusta  III” ,  że
„pączki  polskie za czasów wspomnianego króla mo-
gły już konkurować ze słynnymi pączkami wiedeński-
mi: staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, mógłby
go podsinić, dziś pączek jest tak pulchny,  tak lekki,
że ścisnąwszy go w dłoni, znowu się rozciąga i pęcz-
nieje jak gąbka do swojej objętości, a wiatr zdmuch-
nąłby go z półmiska. A druga nowość, czyli faworki,
zwane dawniej chrustem, także szybko stały się smaczną finezją i zyskały,
chyba równą pączkom, popularność”.

Opracowała: T. Podolak (zdjęcia: domena publiczna)

     



              ZIMOWE   CIEKAWOSTKI    POLONISTYCZNE

           Joanna Kulmowa ,, Biało”

     Śnieg pada
     coraz to bielej.

     Las pięknieje na śnieżne wesele.
     Płyną w bieli białe sosny- żaglowce.
     Brodzą w bieli białe boćki- jałowce.

     Biegną w bieli białe świerczki- owieczki.
     Słońce na nich zapala dzwoneczki.

     I tak jest..... jakby się wszystko zasłuchało..w jedno słowo: Biało.

     Temat wiersza: Zima w lesie 

      Co przypominają drzewa?
      białe sosny - przypominają żaglowce,
      jałowce – są podobne do białych boćków,
      małe świerki – przypominają biegnące małe owieczki.

      Zdrobnienia: boćki, świerczki, owieczki, dzwoneczki.
      Czemu służą? Stworzeniu miłej atmosfery, zwykle zdrabniamy imiona 
      dzieci,
      bliskich nam osób, nazwy lubianych przez nas rzeczy.

      Epitety: śnieżne wesele, białe sosny, białe boćki, białe świerczki.

      Jakie drzewa rosną w zimowym lesie? 
      Sosny, świerki, jałowce.

      Jaka to zima? Tradycyjna pełna śniegu, z choinkami pokrytymi śniegiem.

      Na czym oparty jest pomysł na wiersz? 
      Na odległych skojarzeniach, podobieństwach, np. drzew do żaglowców, 
      boćków, owiec.

      Tytuł wiersza.
      Tytuł Biało  informuje o temacie wiersza, którym jest zima. Mówi też
      o strukturze wiersza, w którym wielokrotnie pojawiają się słowa: biel, 
      białe,biało
      Użyto metafory: Płyną w bieli białe sosny-Żaglowce, ożywienia, czyli 
      animizacji
      Brodzą w bieli białe boćki- Jałowce.

                        Opracowała: pacjentka Nikola, pod okiem Barbary Karpińskiej- nauczyciela

     



                    Ortograficzne zabawy na każdą porę roku

1. Uzupełnij wyrazy literami z ó lub u.
 
g – ra,   mr – z,    g- rnik,   b – raki,    wiewi – rka,  r – ża,

serd – szko,   gr – by,   d – dek,   kwiat – szek.

2. Uzasadnij pisownię wyrazów.

                parowóz bo  ---------------------
                trzeba bo -------------------------
               bródka bo ------------------------
               każe bo--------------------
               król --------------------------------
               pszczółka bo -------------------- 

         3.  Z rozsypanek sylabowych ułóż i napisz wyrazy.

              ny – rzy – ja --------------   ży -ny – je -------------------- 
              
              rek – gó – o -------------------      bek – dzió --------------    

        4.   Uzupełnij wyraz literą  ch lub h.         

             Mały  _łopiec  przyniósł  bukiecik  _ ryzantem.

             Mama podała  Ani  _ erbatę z cytryną.

           Darek ma w domu  _ omika.    

5. Odgadnij zagadkę. Odpowiedź wpisz obok.

            Bardzo długa szyja, z grona zwierząt się wybija.    

            ….................................................

                                               Opracowała: Barbara Karpińska,- n-l języka polskiego

     



     



     



     



     



Który narciarz zamierza zatrzymać się w schronisku?

     


