
                                   Marzec-Kwiecień 2019
Zespół Placówek Specjalnych
przy zoz w Opolu                                                

      numer 48/49            

                                           

W numerze m.in.

Dzień kobiet na oddziale
Warsztaty wielkanocne

Kartki świąteczne na wiele sposobów
Nareszcie wiosna

     



Spis treści 

1. Wizyta Sojera Str. 3

2. Książki, teatrzyk i motyle Str. 5

3. Dzień liczby Pi Str. 7

4. Dzień kobiet na oddziale Str. 8

5. Warsztaty wielkanocne Str. 10

6. Kartki świąteczne na wiele sposobów Str. 12

7. Nareszcie wiosna Str. 13

8. Ciekawostki polonistyczne

9. Historia- a to ciekawe!!!

Str. 15

Str. 17

10. Historia- a to ciekawe!!!

11. Kto powiedział, że ortografia jest trudna?

12. Wiosenne przebudzenie ortograficzne

13. Kącik przedszkolaka

Str. 19

Str. 21

Str. 26
         
Str  27

                   

Nasz adres:
Zespół redakcyjny „Puls szkoły”
Al. Witosa 32, 45-401 Opole
Redaktor Naczelna: Sabina Zdera
W miesiącu marcu i kwietniu współpracują z nami: Magdalena Szul, Anna Szymków- Stadnicka, 
Katarzyna Bednarz, Barbara Karpińska, Małgorzata Koralewska,Teresa Podolak.
 e-mail: zasapka@o2.pl

     



WIZYTA SOJERA
W dniu  14.03.2019r.  do  szpitala  neuropsychiatrycznego  przyszedł  wraz  ze  swoim

opiekunem z  Opolskiego Centrum Dogoterapii  pies  -  terapeuta  Sojer.  Sojer  to  kilkuletni,

wysoce inteligentny,  piękny i przyjazny pudel. Podczas zajęć piesek pokazywał wyuczone

sztuczki, bawił się z dziećmi, chętnie przyjmował od nich pieszczoty. Każdy uczestnik mógł

pomóc  w  karmieniu  tego  łagodnego  pieska.  Podczas  zajęć  odbył  się  również  spacer  

z  Sojerem  w  rytm  muzyki.  Podczas  wizyty  psa  -  terapeuty  dzieci  pozwalały  sobie  na

spontaniczną radość, a  po tak mile  spędzonym czasie każdy uczestnik miał  zdecydowanie

lepszy nastrój.  Dodam, że zajęcia dogoterapii na oddziale neurologii dziecięcej odbywają się

dwa razy w miesiącu dzięki współpracy z Fundacją Dr Clowna.

A teraz słów kilka o dobroczynnym wpływie dogoterapii na rozwój dziecka. Zajęcia 

z  udziałem  psa,  dają  dziecku  szansę  wszechstronnego  rozwoju  psychoruchowego,

wzbogaconego w liczne bodźce polisensoryczne. Dzięki obecności czworonoga, dziecko jest

bardzo mocno zaangażowane w wykonywanie  zadań,  potrafi  być  zaskakująco kreatywne  

i trwale dążyć do celu. Udział dziecka w zajęciach pomaga mu poznać swoje dobre strony,

stawić czoło lękom i wzmocnić chęć pokonania swoich słabości, pomaga odnosić sukcesy  

i  uczy  ponosić  porażki.  Na  zajęciach  dogoterapii  dzieci  poznają  psa,  jego  mowę  ciała,

rozumieją  i  szanują  potrzeby  psów.  Uczą  się  również  współpracy  w  grupie,  opóźnionej

gratyfikacji  i  szacunku  do innych.  Udział  w zajęciach  wspomaga  rozwój  psychoruchowy

dziecka  o  sfery  mało  dostępne  w  życiu  codziennym.  Zajęcia,  wnoszą  zatem  wartość

rozwojową dla każdego dziecka.

     



A oto kilka  ciekawostek z psiego  życia:

o Czy wiecie, że pies widzi świat nosem, nie lubi być głaskany po głowie i boi

się, gdy podnosimy przed nim ręce do góry?
o  Psy potrafią zrozumieć do 250 słów i gestów.

o Psy pocą się jedynie na opuszkach łap, ale aby się realnie schłodzić po prostu

dyszą.
o Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne jak ludzki odcisk palca.

o Psy mają aż 319 kości, czyli o 112 więcej niż człowiek.

o Szczeniaczki rodzą się ślepe i głuche.

o Psy  widzą  nie  tylko  czarno-biało,  ich  oczy  umożliwiają  im  również

postrzeganie kolorów pochodnych żółtego i niebieskiego.

 MOWA CIAŁA PSA

 
Opracowała: Magdalena Szul, nauczyciel-wychowawca

Źródło ilustracji: Internet

     



Książki, teatrzyk  i motyle

Biblioteczka małego pacjenta w  świetlicy,  na oddziale pediatrii po raz kolejny wzbogaciła

się o nowe książki, m.in. bajki, encyklopedie, książki przygodowe. . Książki  zostały zebrane

w ramach zbiórki, prowadzonej przez czytelników, a  przekazały je nam panie bibliotekarki  z

Pedagogicznej   Biblioteki  Wojewódzkiej   w  Opolu.   Nasi  goście  sprawili  dzieciom

-pacjentom  jeszcze  inną  niespodziankę.  Pani  Justyna  Jurasz  wystawiła  mini  teatrzyk

Kamishibai  (  teatrzyk  obrazkowy)  przy  udziale  naszych  pacjentów.  Bajka  o  motylu  i

magicznych słowach spodobała się wszystkim uczestnikom. Panie zachęcały wszystkich do

bycia  życzliwym  wobec  innych  i  do  pokojowego  rozwiązywania  problemów.

Panie zaproponowały  też dzieciom pracę plastyczną- wykonanie  motyla z papieru dowolną

techniką, według własnego pomysłu,  korzystając z dostępnych materiałów. Motyle  powstały

przepiękne, każdy był wyjątkowy!  Pomimo, że jeszcze trwała kalendarzowa zima- powiało

wiosną!

     



          

                              

     Opracowała -Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

     



DZIEŃ LICZBY PI

„Dzień  Liczby  Pi – święto obchodzone  corocznie,  głównie  w amerykańskich kręgach

akademickich i szkolnych (lokalnie w Polsce). Datę święta wybrano na 14 marca z powodu

skojarzenia  z  pierwszymi  cyframi  rozszerzenia  dziesiętnego  liczby pi,  jako  że  data  „14

marca”  zapisywana  jest  w  USA  jako  „3.14”.”  Z  tej  też  okazji  w  marcu  uczniowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

oraz Wojewódzkiego  Centrum  Medycznego  w  Opolu  w  ramach  zajęć  z  matematyki

uczestniczyli w Dniu Liczny Pi. Podopieczni uzyskali liczne ciekawe informacje o licznie pi

oraz  rozwiązywali  z  nią  różnorodne  zadania.  Wychowankowie  pracując  w  grupach

wymieniali  się  ćwiczeniami  i  spostrzeżeniami,  co  wywołało  wiele  radości  oraz  burzliwe

dyskusje, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia rozwiązywanych zadań. 

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Liczby_Pi

Opracowała: Małgorzata Koralewska - nauczycielka matematyki

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Liczby_Pi


DZIEŃ KOBIET NA ODDZIALE

     W minionym miesiącu marcu,  na oddziale dziecięcym – chirurgii  w Uniwersyteckim

Szpitalu Klinicznym w Opolu, panowała miła, wiosenna atmosfera. Wszystkie dzieci cieszyły

się z tak szybkiego a zarazem nieoczekiwanego przyjścia wiosny. Wystrój oddziału, tematyka

prac dziecięcych od razu zmieniły się z zimowych, na zielone i kolorowe symbole nowej pory

roku. Jednym z wyjątkowych  dni  minionego miesiąca,  był  ten w którym Panie -  te  duże

i małe - są najważniejsze, a mianowicie „Dzień Kobiet”. 

     Poranek rozpoczynający dzień 8 marca był  wyjątkowy,  bo obfity w ciepłe promienie

słoneczne i prześliczne błękitne niebo, czego efektem był wesoły nastrój i rozpromienione

twarze wszystkich pacjentów, a w szczególności dziewczynek. Chłopcy już na początku zajęć

miło zaskoczyli swoje koleżanki, przekazując każdej z osobna napisane samodzielnie przez

siebie życzenia i wierszyki. Nie zabrakło również życzeń dla Pani prowadzącej zajęcia. 

Oto kilka z nich: 

Bukiet wykonany przez dzieci

„Ty obchodzisz święto swoje,

Ja na warcie przy tobie stoję,

I życzenia na tę chwilę,

Składam tobie bardzo miłe.”
Krzysztof

„Bądź bardzo mądra,

Bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera,

No i szczęśliwa.”
Piotrek

„8 Marca dzień radosny,
dużo kwiatów, dużo wiosny.

Wszyscy chcą Ci złożyć życzenia,
zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Mateusz
     W dalszej części zajęć, cała grupa rozpoczęła rozważania nad tematem „Jak wyglądałby

obecny świat bez kobiet?”, „Czy Panie są potrzebne?”, „Jak powinny wyglądać obchody

Dnia  Kobiet?”.  Na powyższe  tematy  rozgorzała  szeroka  dyskusja,  której  wynikiem  były

konkretne, wygłaszane przede wszystkim przez chłopców stwierdzenia np.:

- „świat bez dziewczynek byłby nudny”,

     



- „świat bez dziewczyn byłby po prostu brzydki”,

- „świat bez kobiet? A skąd byłyby dzieci – to przecież oczywiste że są potrzebne”,

- „kobiety codziennie powinny mieć swoje święto i dostawać prezenty”.

     Po burzliwej wymianie swoich poglądów grupa jednogłośnie stwierdziła, że świat bez

kobiet po prostu by nie istniał! Następnie wszyscy uczestnicy zajęć poznali historię obchodów

Dnia  Kobiet,  których  pierwowzorem  były  obchodzone  w  pierwszych  dniach  marca,

w starożytnym Rzymie Matronalia. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony

prezentami i spełniali ich życzenia 

     W świecie współczesnym, pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28

lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych, których zadaniem było zwrócenie uwagi całego

społeczeństwa na przestrzeganie praw kobiet i docenienie ich obecności w życiu społecznym. 

     Kolejnym  punktem zajęć,  już  oczekiwanym  przez  dzieci  było  wykonanie  drobnych

upominków dla wszystkich Pań – małych i dużych, przybywających w oddziale. Zarówno

chłopcy, jak i dziewczynki uczestniczący w zajęciach rozpoczęli pracę. W rękach „twórców”

zaczęły  powstawać,  wykonywane  przeróżnymi  technikami,  kolorowe  kwiaty:  z  bibuły,

z  papieru,  ozdobione  liśćmi,  w  pełni  kwitnące  lub  będące  jeszcze  w  pączkach.  Wkrótce

powstały przepiękne bukiety i kompozycje kwiatowe. 

Kwiaty wykonane przez dzieci na zajęciach

     Ostatnim punktem zajęć było wręczenie przepięknych kwiatków wszystkim obecnym

dziewczynkom,  co  zaskutkowało  miłą  i  pełną  radosnej  gwary  atmosferą.  Dzieci

z  nieukrywanym  żalem  opuszczały  salę  zajęć  a  echo  tak  wesołego  i  miłego  dnia  było

przekazywane przez kilka kolejnych dni.

Opracowała: Sabina Zdera,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     



Warsztaty wielkanocne

W  świetlicy  na  oddziale  pediatrii  na  kilka  dni  przed  Wielkanocą  odbyły  się   warsztaty

tradycyjnego zdobienia jajek. Przyszli również pacjenci z chirurgii dziecięcej.

Warsztaty  poprowadziła  zaproszona  przez  nas  twórczyni  ludowa  pani  Irena  Zawadzka

ze  Stowarzyszenia  Twórców  Ludowych,  reprezentująca  Muzeum  Wsi  Opolskiej.

Pani  Irena  pięknie   opowiadała  o  tradycjach  i  zwyczajach  związanych  ze  Świętami

Wielkanocnymi, a dzieci z zainteresowaniem słuchały. A potem już rozpoczęła się praktyczna

część- warsztaty tworzenia pisanek, czyli zdobienia  jajek różnymi technikami. Nasi pacjenci

poznali  dwie  techniki:  skrobali  pomalowane  wcześniej   jajka,   czyli  robili  tradycyjne

kraszanki i wytrawiali wzory octem.  Pomocne były wydrukowane motywy. Okazało się , że

niektóre dzieci mają już pewne doświadczenia ; dla innych  dzieci był   to debiut.  Ale co

najważniejsze - każdy próbował (rodzice też) tworzyć niepowtarzalną pisankę, co wymagało

skupienia i wytrwałości. Na koniec mogliśmy podziwiać efekty twórczości naszych zdolnych

i zaangażowanych dzieci.

Niebawem opolskie  pisanki  mają  trafić  na listę  niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Trwają też starania, żeby pisanki  zostały wpisane  na światową listę UNESCO.

                     

       

     



                       

          

                                  Opracowała: Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

     



Kartki świąteczne na wiele sposobów
Jednym  ze  zwyczajów  związanych  ze  Świętami  Wielkanocnymi  jest  wysyłanie  życzeń

świątecznych. W czasach powszechnego korzystania z poczty elektronicznej, nadal kupujemy

tradycyjne   kartki  okolicznościowe,  wpisujemy życzenia  i  wysyłamy  je  dla  najbliższych.

I  cenimy  to  bardziej  niż  sms  lub  e-mail.  Dużo  radości  i  satysfakcji  może  nam  sprawić

własnoręczne  wykonana  kartka.  Taką  okazję  mieli  nauczyciele  i  wychowawcy obecni  na

Radzie  Pedagogicznej  na  początku  kwietnia.  Bowiem wtedy w ramach  WDN odbyło  się

szkolenie nt technik ozdabiania kartek, które poprowadziły Katarzyna Bednarz i Małgorzata

Wojdyła.  Poznaliśmy   lub  przypomnieliśmy  sobie   kilka  technik  spośród  wielu,  m.in.

scrapbooking  (  wzbogacony  kolaż),   quilling   (  zwijanie  pasków  papieru),  Iris   folding

( naklejanie pasków papieru nachodzących  na siebie), embossing ( wytłaczanie, na zimno

lub  na  gorąco)  oraz  nauczyliśmy  się  jak  zrobić  kartkę  techniką  decoupage

( w 5 krokach, bez użycia kleju). Każdy miał inny pomysł, ale dzięki temu każda kartka  była

wyjątkowa!  I  ważny  był  też  cel  –  kartki  świąteczne  robiliśmy  dla  naszych  nauczycieli-

emerytów, ale także dla ordynatorów oddziałów, na których pracujemy. Oto efekty:

                                                     Opracowała Katarzyna Bednarz, nauczyciel przedszkola

     



Marzy mi się wiosna! Za oknem śnieg i mróz. Dosyć mam ubierania czapek
i  szalików.  Chciałabym  poczuć  pierwszy  wiosenny  promyk  słońca.
Wyruszam  z  domu  i  rozpoczynam  poszukiwania  pierwszych  znaków
wiosny.
Otwieram oczy. Deszcz ustał.  Słońce wymyka
się z pomiędzy chmur.  Sikorki co prawda
nadal korzystają ze stołówek. Rozglądając się
tu i ówdzie zobaczyłam, że przebiśniegi
przebiły zmarzniętą ziemię i zakwitły.

Krokusy, żonkile i narcyze również rozkwitają
powoli.  Główki  tulipanów  czerwienieją  z

oddali. 

Krzewy  pokryte  są  pąkami
liściowymi.

Teraz odwróćcie kartkę i sprawdźcie czy Wy też rozpoznalibyście wiosnę!

     



Rozwiąż  krzyżówkę  odgadując  nazwy  znaków  zwiastujących  wiosnę
przedstawionych na rysunkach, a dowiesz się jak nazywa się jeszcze jeden
wiosenny kwiat.

1. 5.

2. 1.

3. 3.

4.
5. 4. 2.

6. 6.

 
1. 2. 3.
  

4. 5. 6.    

HASŁO:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Przez całą zimę słodko sobie śpi.
Wiecie, dlaczego?
Bo miód mu się śni! ...
                                                                                                                      Opracowała:Anna Szymków-Stadnicka

     



CIEKAWOSTKI  POLONISTYCZNE

     Opowiadanie napisane przez uczennicę-pacjentkę w oparciu o treść bajki 
terapeutycznej pt. ,, Elmer i tęcza.”

     Głównym bohaterem mojego opowiadania jest kolorowy słoń w kratkę, który
oczekiwał na burzę, bo zależało mu na spotkaniu z tęczą. 
     Nagle, zagrzmiało! Elmer wraz z przyjaciółmi schronili się w jaskini przed 
burzą. - ,, Grzmoty i błyskawice są niezwykłe”- zachwycał się Elmer. -,, A po
burzy pewnie ukaże się tęcza.” Po pewnym czasie,  gdy skończyła się burza,
Elmer wraz z ptakami opuścił jaskinię. Po chwili, słoń poczuł krople deszczu na
głowie .,, - Och!jęknął. - Ciągle pada.  - A może to tęcza płacze? - zastanawiał
się ptaszek. ” Elmer pomyślał, że być może tęcza wyszła za wcześnie i dlatego
straciła kolory. Na niebie
pojawila  się  półkolista,  szara  smuga,  w niczym nie  przypominająca  pięknej,
kolorowej  tęczy.  Elmer  postanowił,  że  odda  tęczy  swoje  kolory.  Często
spoglądał w niebo i szukał miejsca, z którego wychodziłaby tęcza.
W trakcie  wędrówki spotkał  lwa i  opowiedział  mu o swoich planach wobec
tęczy.
Następnie lew zawołał tygrysa i króliki. Idąc drogą z resztą przyjaciół, spotkali
żyrafę i zapytali ją, czy przypadkiem nie widziała początku półkolistej, szarej
smugi. Ona zaś długo patrzyła w niebo i też nie widziała jej początku. Po drodze
spotkali  siedem małpek,  wiszących na drzewach i  one potwierdziły,  że tęcza
naprawdę straciła piękne kolory. Małpki przyłączyły się do do innych zwierząt
w poszukiwaniu szarej smugi.
Rybki powiedziały, że szara smuga udaje się w kierunku wodospadu. Wówczas
Elmer wszedł do jaskini  i tam oddał tęczy swoje kolory.
Jeden ze słoni zastanawiał się, jak teraz będzie wyglądał Elmer.
    Kiedy tęcza była już kolorowa, wyszedł z jaskini Elmer i ku zaskoczeniu
innych zwierząt,  wcale  nie  stracił  swoich kolorów. Mówili  mu :  ,,  Oddałeś
tęczy swoje kolory i nadal je masz?”  Elmer odparł im: ,, Są rzeczy, które
można  dawać  i  dawać,  i  wcale  ich  nie  ubywa.  Na  przykład:  szczęście,
miłość........czy moje kolory.”
   Wszyscy byli szczęśliwi, że znalazł się wśród nich taki mądry Elmer, który
współczuł tęczy po utracie jej kolorów, a później postanowił ją odszukać , aby
oddać  jej  swoje. Piękna  postawa  Elmera  zachęca  nas  wszystkich  do
przejawiania współczucia wobec cierpienia innych. Każdy, kto daje z serca
innym, nigdy nic nie traci, a przeciwnie-zawsze ma..............
    

/Opowiadanie napisała Natalia-pacjentka – chirurgia dziecięca./

     



Zdjęcia: Barbara Karpińska- nauczyciel 

     



HISTORIA - a to ciekawe!
Zjazd Gnieźnieński - 1000r.

Zjazd  gnieźnieński  odbył  się  w  1000r.
Król  Bolesław  Chrobry  przyjął  gości  bardzo
wystawnie.  Zjazd  ów miał  dla  Polski  wielkiej
wagi  następstwa.  Postanowiono  na  nim
utworzyć  arcybiskupstwo  w  Gnieźnie  i  trzy
nowe biskupstwa: w Krakowie, we Wrocławiu i
w  Kołobrzegu.  Godność  pierwszego
arcybiskupa  uzyskał  brat  św.  Wojciecha,
Gaudenty.  Podarowana  Bolesławowi  I
Chrobremu  relikwia,  tj.  włócznia  św.
Maurycego, była  kopią  przechowywanego  w
Niemczech  oryginału.  Św.  Maurycy  był
legionistą rzymskim w III w. n.e., nawrócił się na chrześcijaństwo i za to
poniósł męczeńską śmierć. Włóczni nadano znaczenie relikwii,  ponieważ
tkwił w niej gwóźdź z krzyża Jezusa.

Bolesław Chrobry
Pierwszy koronowanym władcą

Polski był Bolesław – nazwany przez
potomnych  Chrobrym.  Panował
przeszło 33 lata, lecz królem został
dopiero  na  dwa  miesiące  przed
śmiercią. Nastąpiło to na Wielkanoc
18  kwietnia  1025  r.  Koronacja
królewska  była  ceremonią  o
charakterze  zarówno  państwowym,
jak  i  kościelnym.  W  trakcie  jej
arcybiskup  namaszczał  króla
świętymi  olejami.  Następnie
wkładano mu na głowę koronę i podarowano insygnia władzy królewskiej:
berło,  jabłko,  miecz  Szczerbiec  (prawdopodobnie  był  mieczem
koronacyjnym) - i świętą włócznię, dar Otto III. 

     



Wyjdźmy ze średniowiecza i skierujmy swe kroki do antycznej Grecji.
Teraz w ramach relaksu, czas na krzyżówkę.

STAROŻYTNA GRECJA

1. Wojna toczona pomiędzy Spartą, a Atenami.
2. Dowódca ateński spod Salaminy.
3. Słowo pochodzi z greki, znaczy "władza".
4. Głosił, że materia zbudowana jest z atomów, a wszystko w świecie     
materialnym ma swój określony porządek.
5. Miejsce zebrań Zgromadzenia Ludowego.
6. Mieli obywatelstwo Aten, mogli brać udział w igrzyskach.
7. Jeden z trzech wielkich dramatopisarzy greckich.
8. Prawodawca grecki, podzielił społeczeństwo na okręgi wyborcze.
9. Przegrana Greków z 338 roku p.n.e.
10. Zwycięska bitwa morska w wojnie z Persją.
11. Jako jedyne były niegdyś dyscypliną sportu, później zostały 
włączone do pięcioboju.
12. Rada złożona z byłych urzędników.
13. Władca podziemi.
14. Uczelnia Arystotelesa.
15. Naśladowca Homera, tworzył w VIII wieku p.n.e.
16. Lud, który najechał na półwysep Peloponeski ok. 1700 lat p.n.e.

Oprac.: T. Podolak – nauczycielka historii oraz WOS

ŹRÓDŁA ILUSTRACJI: DOMENA PUBLICZNA

     



HISTORIA - a to ciekawe!

Za pasem już maj. Wiosna w pełni. Kwitną bzy, słońce rozpieszcza nas prawie letnią
pogodą. Akurat w maju wypada nam Polakom wiele świąt! I Święto Pracy (1 maja), i Święto
Flagi  Rzeczpospolitej  Polskiej (2  maja),  i  Święto  Konstytucji  3  Maja (3  maja),  i
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (12 maja), i  Międzynarodowy Dzień Muzeów (18
maja),  i Dzień Matki (26 maja), i wreszcie - Dzień Białego Bociana (31 maja)! Ile okazji do
świętowania!

Poniżej kilka pytań tyczących się naszej historii, a związanych z właśnie majowymi
świętami.

Kto był autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”?
a. Jan Henryk Dąbrowski,
b. Józef Wybicki, 
c. Stanisław August Poniatowski,

W jakim państwie powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”?
      a.    we Włoszech,
      b.    we Francji, 
      c.     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 Wiśniewski,

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,

Na czym polega praca pielęgniarki?
a. robi zastrzyki, podaje tabletki, podlewa kwiaty,
b. podaje leki, robi zastrzyki, wkłada wenflon,
c. wkłada wenflon, podaje leki, przesadza drzewa,

Co możemy zobaczyć w muzeum?
a. żywe żaby, ślimaki, wije, dżdżownice, 
b. koncentrat pomidorowy, kukurydzę w puszce, rzodkiewki,
c. miecz, tarczę, kałamarz, pergamin, papirus.

Co należy wręczyć Mamie z okazji Dnia Matki?
a. kupić bukiet kwiatów lub nazbierać kwiatuszków na pobliskiej łączce,
b. zrobić laurkę lub wyjątkową zakładkę do książki,
c. posprzątać mieszkanie, ugotować obiad, zrobić kanapki, 

Kiedy wypada Dzień Białego Bociana?
a. 1 czerwca,
b. 31 maja,
c. 29 maja. 

Według spisu z 2004 r. w Polsce żyło 52 tys. lęgowych par
bociana, co oznaczało, że co piąty bocian na świecie "był
Polakiem". Teraz, według wstępnych ocen, liczba bocianów
w Polsce nie przekroczy 45 tys. par, może być nawet bliższa
42-43  tysiącom.  Najwięcej  z  wszystkich  krajów
europejskich  bocianów  zamieszkuje…  Hiszpanię.  Na
drugim miejscu znalazła się Polska, dalej Ukraina, Białoruś,
Litwa i Łotwa.

Oprac.: Teresa Podolak – nauczycielka historii i WOS

Źródła ilustracji: creative commons

     



KTO POWIEDZIAŁ, ŻE  ORTOGRAFIA  JEST  TRUDNA ?

Konkurs ortograficzny dla  chętnych uczniów

Cele konkursu:

 Sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów-pacjentów.
 Mobilizowanie do poznawania i utrwalania reguł ortograficznych.
 Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.
 Zachęcanie do zabawy z ortografią.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

d. Etap pierwszy to pisanie ze słuchu , w którym biorą udział uczniowie - pacjenci
e. Etap drugi to też pisanie ze słuchu oraz inne zadania ortograficzne.

      2  . Laureaci konkursu otrzymują dyplomy lub inne nagrody.

Klasy IV-V

Wykaz wyrazów do opracowania:

chłód, głód, góra, jaskółki, królik, krótki, lód, ogródek, powrót, wiewiórka, wkrótce, wróbelki

burza, korzeń, marzec, na termometrze, orzechy, przebiśniegi. porządek, rzeka, rzodkiewka, warzywa, zwierzęta,

dużo ,każdy, pożywienie, różne, śnieżki, świeży, też, żegnać, zjeżdżaliśmy,

borsuk, futro, krokusy, rudy, szukać, tulipany, rtęć, 

chętnie, hałas, Hania, Jurek, niedźwiedź

Etap pierwszy

Pisanie ze słuchu

Zima powoli odchodzi. W pobliskim parku bałwanek  pożegnał się  z dziećmi . Już nie będą one zjeżdżać z górki
na sankach , rzucać się śnieżkami. Nadchodzi upragniona wiosna. Pęka lód na rzece. Śnieg topi się na polach i
łąkach. Zakwitły już przebiśniegi i krokusy. Ptaszki przylatują z ciepłych krajów i  słychać  ich radosny śpiew . Na
termometrze pojawiła się  wiosenna temperatura. Głód i chłód nie dokucza już wróbelkom. Wkrótce ludzie zaczną
porządki w ogródkach, przygotowując ziemię pod wiosenne zasiewy.  Na pewno będą siać; rzodkiewkę i inne
warzywa oraz różne kwiaty np. tulipany.

Etap drugi

                                                                                       Pisanie ze słuchu

Nareszcie   wiosna.  Słońce  mocniej  grzeje.  Zwierzęta  budzą  się  z  zimowego  snu.  Borsuk  wyszedł  z
nory.Niedźwiedź powoli wstaje i czuje pierwszy powiew wiosennego , ciepłego wiatru. Wiewiórka w rudym futerku
zjada ostatnią porcję orzechów.  Króliki  czekają na świeżą trawę.  Zawitały  do nas z ciepłych krajów bociany,
jaskółki i inne ptaszki. Wszystkie zwierzęta chętnie wygrzewają się w promieniach wiosennego słońca. Wszyscy
dobrze wiedzą, że,, Wiosna budzi się do życia''.

     



2. Odszukaj wśród tych liter 8 wyrazów z „ó”. Możesz czytać pionowo, poziomo i ukośnie. Zapisz te 
wyrazy.

 

 

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

5. ..................................................................................

6. ..................................................................................

7. ..................................................................................

8. ..................................................................................

3. Rozwiąż zagadki. 

Często robi kółka, bo to jest : ------------------------------------------------------

Co to za ptaszek ? Zawsze zostaje u nas na zimę.

     

b c o d o n i a l w p o

k r a r l o k s u t ó a

n i ó t a r i u k z ź e

p i s o ó t w k a l n o

p a l c z ó ł n o g o r

b u n l w a s p i l a t

w ł ó c z k a o l b k n

n p r a t a l b ó s m a

z y ż t a g r a u a t k

p ó o k ż ó ł w i o r a

r a a a b r p i s t o n

n a a ł o a k l n b s o

 



Jeśli ma brzuszek pełny, 

waży tyle, ile kłębuszek wełny?

--------------------------------------------------------

Klasy VI-VIII

Wykaz wyrazów do opracowania:

chętnie, chociaż, chór, chustka, chwalić się, Joachim, muchomor, zuch,

bohater, druh, filharmonii, harfa, hałas, harmonii, hełm, Hipolit, honor, Honoratka, horyzont, humor,

córka, jaskółka, królik, półka, róża,

bagaż, Bożena, drożdże, już, kałuże, łyżka, poważny, piżama, uważa, wieża, żaby, żółtko, żyje, żywotna,

burza, cesarz, Jerzy, kalendarz, Katarzyna, Małgorzata, orzech, rzadko, rzeczywistość, rzęsa, rzucać,

fartuszek, kukułka, pszczoła

Etap pierwszy

Pisanie ze słuchu

Miasto Ortografów jest bardzo sławne. Mieszkańcy chętnie chwalą się swym chórem. Jego popisy zachwycają
dzieci i dorosłych. Chór tworzą: Bożena, Jerzy, Honorata, Joachim i Hipolit. Śpiewają donośnie, ich głos niesie się
aż po horyzont. Chętnie występują podczas obchodów różnych świąt. Czasami ktoś przygrywa im na harmonii lub
harfie. Chcą kiedyś wystąpić w filharmonii.

Etap drugi

1. Pisanie ze słuchu

Najstarszą  mieszkanką Ortografowa  jest  pani  Hanna Krzanowska.  Uważa  się,  że  ma trzysta  lat,  chociaż  w
rzeczywistości  żyje  dopiero sto lat.  Poważny wiek nie przeszkadza jej w codziennych figlach. Płoszy żaby w
kałużach,  podbiera  pszczołom miód,  straszy  kukułkę mieszkającą  w zegarze  sąsiadki  Katarzyny.  To  bardzo
żywotna osoba. 

2. Szlak 90 liter

- Odgadnij wyrazy, których znaczenie podano niżej.

- Wpisz je bez błędów ortograficznych w kratki Szlaku – zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, bez
odstępów między wyrazami.

- Litery, które znajdują się w kwadracikach ponumerowanych od 1 do 17 ułożą hasło. Zapisz je.

1. Najdłuższy z tych, co szczekają.

2. Na pięciolinii.

     



3. W środku jajka.

4. Wkładasz ją do spania.

5. Podobny do zająca.

6. Turystyczny w górach.

7. Pojawia się na niebie i jest kolorowa.

8. Główna postać w książce lub w filmie.

9. Nosi go strażak i żołnierz.

10. Na przykład laskowy, kokosowy, włoski.

11. Nadchodzi, gdy robi się ciemno i grzmi.

12. Do jedzenia zupy.

13. Może być wodna lub na powiece oka.

14. Dodaje się je do pieczenia ciasta lub chleba.

15. Kwiat z kolcami.

16. Ruda i ma słabość do orzechów.

     



                                                

                                              Zadania konkursowe zostały opracowane przez uczniów-pacjentów,

                                                              a także w oparciu o  ciekawe krzyżówki z Internetu, pod okiem 

                                                                             nauczyciela- Barbary Karpińskiej.

             

                                                              

     



WIOSENNE  PRZEBUDZENIE  ORTOGRAFICZNE

       1.  Odgadnij, kto prowadzi tę rozmowę telefoniczną.
– Halo!  Halo!
– Witaj...........!
– Cieszę się, że już przyszłaś!
– Naprawdę.....?
– O, Tak!  Zmęczyłam się już sypaniem śniegu, 

zamarażaniem wody, szczypaniem w nosy. Chcę odpocząć.
– A ja chcę rozwijać pąki drzew, pomagać kwitnącym 

kwiatom,
witać powracające ptaki. Tyle mam pracy. Śpieszę się, tyle
mam pracy.....

– Do widzenia!
– Do widzenia!........Do zobaczenia za rok!

2. W lesie było tak cicho, że nie było słychać ziewania borsuka.
Dzięcioł  zapomniał o stukaniu, wiewiórce wypadł z łapek 
orzech..................................................................................
Wtedy ktoś wszedł pomiędzy drzewa i napisał słonecznym 
promieniem na korze - ,, Już jestem – WIOSNA .” 

    
         3. Przeczytaj tekst i powiedz, jak było w lesie?           
                 Na co zwierzęta tak się zapatrzyły? Co zobaczyły?             
          …...................................................................
          ….....................................................................  
          4. Które ptaszki przyleciały razem z wiosną?

              k, j, a, ó, ł,  k, s, a - …...........................................
              w, ł, s, o, i, k - …....................................................
              ł, k, k, u, a, u, k- ….................................................  
                   

5. Jak ty wyobrażasz sobie wiosnę? Namaluj ją

 /Materiał opracowała nauczycielka  Barbara Karpińska 
                     wraz z uczniami- pacjentami/
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