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Spis treści: 

1. Co nas czeka w marcu – zestawienie konkursów, wycieczek, wydarzeń. 

2. Ciekawostki – łamigłówki – krzyżówki. 

3. Cuda – Wianki – Niespodzianki – „Zrób to sam” – Pani Ola poleca – 

gościnnie Pani Agnieszka. 

4. Szkolny kącik kulinarny  - Pani Ania gotuje. 

5. Wywiady z pasją – wywiad z Panią Martą Freus. 

6. Zgadnij „Kto to jest?” – Rysuj z Tomkiem -  portrety osób znanych                                

i nieznanych. 

7. Kącik Edukacji Prozdrowotnej. 

8. Szkolny Kalendarz Urodzin. 

9. Wesoła integracja sensoryczna. 

10. Świetlicowy Kącik Foto. 
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Rysunki  autorskie  – Tomasz Czerniak 
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CO NAS CZEKA W MARCU - KONKURSY – WYDARZENIA 

 

 Sesja fotograficzna – zorganizowana przez Samorząd Uczniowski – z okazji Dnia 

Kobiet – 8.03.2023r.; 

 7.03.23 – Dzień Płatków Śniadaniowych - prezentacja multimedialna, redagowanie 

przepisu na zdrowe śniadanie, przygotowanie potrawy - degustacja;  

 

 22.03.23 – Dzień Ochrony Bałtyku – prezentacja multimedialna –państwa Morza 

Bałtyckiego, wykonanie albumu prezentującego faunę i florę Morza Bałtyckiego. 

 

 Międzyszkolny Konkurs Pięknego Pisania  - zespół humanistyczny. 

 

 Konkurs ekologiczny – zespół edukacji proekologicznej. 

 

 Szkolne Koło Caritas - 18 marca nasi wolontariusze Caritas wezmą udział w akcji 

charytatywnej - zbiórka żywności. Jeśli ktoś wie o trudnej sytuacji jakiejś rodziny             

z naszego ośrodka proszę o zgłoszenie bo będzie możliwość otrzymania na święta 

paczki żywnościowej. 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Szalone lata 80 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dziewczynki i Panie                                                 

do udziału w SESJI  FOTOGRAFICZNEJ                                                                                             

z okazji Dnia Kobiet.                                                                                                                                       

Motywem przewodnim będą SZALONE LATA 80.                                                                                                     

Bardzo prosimy nauczycieli o pomoc w ubiorze i charakteryzacji Dziewczynek i Pań.                                                         

Termin : 8.03.2023r. (świetlica szkolna) godz. 9.00 – 11.00. 
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CIEKAWOSTKI  - ŁAMIGŁÓWKI - KRZYŻÓWKI -LOGOPEDA POLECA 

„Gimnastyka buzi i języka” – Językowe łamańce 

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy Wszystkich do zabawy  

w językowe łamańce – ciekawe czy uda Wam się wypowiedzieć bezbłędnie zdania: 

„Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego”. 

„Król królowi tarantulę włożył czule pod koszulę!” 

„Na wyścigach wyścigowych wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę o numerze 

sześć”. 

„Mała Małgosia szła na służbę do Głuszyna przez gładką kładkę.” 

„Pchła pchłę pchła do wody a ta pchła płakała bo ją tamta pchła popchała.” 

„Na ulicy Żyła, żyła sobie żyła, żyle pękła żyła i żyła nie żyła.” 

„Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk.” 

 „Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.” 

 „Stół z powyłamywanymi nogami.” 

„Nasza pani, proszę pani, prosi panią aby pani, pożyczyła naszej pani kredę.” 

„Niech Jadzia trzyma Jadzię, bo tramwaj jedzie i Jadzię przejedzie.” 

„Trąbka trębacza nie trąbi gdy trębacz siedzi na trąbie.” 

„Czy poczciwy poczmistrz z Tczewa często tańczy czaczę?” 

„Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży”. 

„Jola lojalna z nielojalną Jolą łajają jowialnego lokaja”                                                                                                                                                                                                                                                                                 

„Waży żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para,                                                                                                                                                                                                                                                                      

z pieca bucha żar, smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar”.                                                                                                                                                                                                                                            

„Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,                                                                                                                                                                                                                                          

gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał chociaż sensu nie było w tym wcale.” 

DLA WYTRWAŁYCH 

 

„Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Drachcedroni. 

Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi. 

Poznali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką 

Drepką Rompomponi. 

Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce 

Drachcedroni  z Cepką Drepką Rompomponi. 

Mieli dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką mieli Szacha 

Szarszaracha, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi mieli Szacha 

Szarszaracha Fudżi Fajkę.Kto powtórzy całą bajkę?” 
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 „CUDA – WIANKI - NIESPODZIANKI”  CZYLI  PANI OLA POLECA 

„ZRÓB TO SAM” – gościnnie PANI AGNIESZKA 

Hej  w wiosennym numerze proponuję Wam wykonanie wesołej glizdeczki – gąsieniczki. Wiecie 

przecież, że na wiosnę nie tylko kwiaty, listki i trawki budzą się do życia, ale i różne robaczki, które po 

długiej zimie są bardzo głodne. A więc do pracy: 

1. Przygotuj kulki, które będą tworzyły ciało glizdeczki – gąsieniczki. Możesz wykorzystać pomponiki, 

zgnieciony papier kolorowy lub gazetowy, który pomalujesz farbą. Pamiętaj, że wtedy musisz 

poczekać, aż kulki wyschną. Jedna kulka musi być większa od pozostałych, to będzie główka 

glizdeczki – gąsieniczki.  

2. Wytnij z zielonego papieru (jeśli nie masz, to pomaluj białą kartkę zieloną kredką lub farbą) długi, 

zielony listek. Długość listka zależy od wielkości Twoich kulek. 

3. Ułóż kulki na listku, największą kulkę połóż na początku lub nałóż ją na pierwsza kulkę. Kulki 

układaj w szeregu, jedna za drugą. Następnie przyklej je do listka klejem, najlepiej klejem na gorąco 

z pomocą kogoś dorosłego. 

4. Teraz przyklej do główki oczka – możesz wykorzystać gotowe lub narysowane i wycięte  

 z papieru. Następnie przyklej uśmiechniętą buzię i czułki. Czułki można wykonać z drucika 

kreatywnego lub z pasków grubszego papieru, które trzeba owinąć ciasno na patyczku do 

szaszłyków i zdjąć, aby wyglądały jak sprężynki.  

5. Jeśli chcesz, możesz dać glizdeczce – gąsieniczce nóżki (z drucików kreatywnych lub pasków 

papieru, ewentualnie z plasteliny), z prawej i lewej strony każdej kulki.  

6. Glizdeczka – gąsieniczka jest gotowa i bardzo wesoła, bo dostała od Ciebie duży liść do zjedzenia   
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SZKOLNY KĄCIK KULINARNY 

PANI ANIA GOTUJE 

SAŁATKA OWOCOWA Z MIODEM 

Składniki:  

 jedno jabłko, 

 jedna gruszka, 

 jeden banan, 

 garść ciemnych winogron, 

 garść jasnych winogron, 

 sok z cytryny, 

 2 łyżki miodu. 

Czas przygotowania: 20 minut 

Ilość porcji: 4 

PAMIĘTEJ: Umyj ręce przed pracą!!! 

Wykonanie: 

Wszystkie owoce dokładnie umyj. Obierz ze skórki jabłko, gruszkę i banana. Następnie 

pokrój w kostkę jabłko i gruszkę. Banana pokrój w grubsze plasterki a winogrona na 

połówki. Wszystkie owoce włóż do szklanej miski i lekko wymieszaj. Cytrynę umyj                         

i wyciśnij z niej sok. Do wyciśniętego soku dodaj 2 łyżki miodu i wymieszaj. Następnie 

polej nim owoce. Przygotowaną sałatkę przełóż do mniejszych salaterek. 

 

 

SMACZNEGO!!! 
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WYWIADY Z PASJĄ - Z CYKLU „POZNAJ PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY” 

Szkolni dziennikarze  - „Nauczyciel z pasją” 
W dniu 24.02. 2023 r. Patryk, Wiktor, Eryk, Natalia i Andrzej– uczniowie z klasy Pani Ali B.  rozmawiali            

z Panią Martą Freus na temat jednego z Jej hobby – posłuchajcie co miała do opowiedzenia. 

„Taekwondo moje hobby”   

Pytanie 1. 

Jak nazywa się Pani strój i do jakiego sportu się go zakłada? 

P. Marta 

Mam na sobie strój do sztuki walki, który nazywa się Taekwondo  

a strój nazywa się dobok. Taekwondo  wywodzi się z Korei i jest dyscypliną olimpijską. 

Pytanie 2. 
Jak długo  uprawia Pani Taekwondo? 

P. Marta: 

Uczę się walki  Taekwondo od 23 lat a od 15 lat uczę też innych – młodzież, dorosłych oraz dzieci 

bo jestem instruktorem. Mój stopień to drugi Dan. W  Taekwondo można zdobyć 9 danów. 

Pytanie 3. 

Co oznacza nazwa  Taekwondo? 

P. Marta: 

Nawa  Taekwondo składa się z trzech słów: 

tae-  oznaczającego stopę, uderzenie stopą lub system technik wykonywanych nogą; 

kwon-  oznaczającego pięść, uderzenie pięścią lub system technik wykonywanych pięścią; 

do-  oznaczającego sztukę, drogę. 

Więc możemy powiedzieć, że Taekwondo to droga stopy i pięści. Pamiętajcie że Taekwondo to jest 

sztuka obrony. 

Pytane 4. 

Jakie sukcesy ma Pani na swoim koncie? 

P. Marta: 

Jedno z ważniejszych, to dwa brązowe medale z Mistrzostw Świata w Taekwondo w Birmingham  

w 2007 r.  Zdobyłam Mistrzostwo Polski w 2008 i 2011 r. W 2012 r zdobyłam Brązowy Medal 

Mistrzostw Świata w Wieliczce. W mojej kolekcji mam również Medale Pucharów Polski w latach 

2006-2009. 

A teraz zapraszam Was na mały pokaz. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. 

Wspólnie z Panią Martą uczniowie uczestniczący w spotkaniu poznali kilka ćwiczeń. 

Na stronie SOSW można obejrzeć filmiki z warsztatów. 

Dziękujemy za rozmowę 
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„RYSUJ Z TOMKIEM” – PORTRETY OSÓB ZNANYCH I NIEZNANYCH 

ZGADNIJ „KTO TO JEST?” 

 

 

 

 

 

 

Wpisz odpowiedź: 

 

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

Karteczkę z odpowiedzią oraz swoim imieniem i nazwiskiem proszę podać Pani Kasi 

Kubanek. Wśród uczniów wytrwale i prawidłowo rozwiązujących zagadki rozlosujemy                

w czerwcu nagrody. 



10 
 

KĄCIK ZESPOŁU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ 

Jak przyjmować prawidłową postawę w ławce czy  przy 

biurku 

Na prawidłową postawę w ławce składa się kilka elementów. Najważniejsze z nich to: proste 

plecy, stopy oparte o ziemię, kolana nieco poniżej ud, podparty kręgosłup, rozluźnione barki 

oraz głowa lekko pochylona nad stołem. Łokcie i przedramiona powinny mieć pełną 

swobodę ruchów. Ręce mogą być podparte, ale kręgosłup dalej powinien pozostać prosty. 

Mięśnie dłoni powinny być rozluźnione, a ramiona ustawione naturalnie. 

 

Postawa ciała może zmieniać się wciągu dnia pod wpływem najróżnorodniejszych 

bodźców: 

- dobre samopoczucie, radość – pobudza do przyjęcia lepszej postawy ciała, 

- zmęczenie, przygnębienie, złe samopoczucie sprzyjają wadom postawy ciała.  

  

 

 

 

 

 



11 
 

SZKOLNY KALENDARZ URODZIN 

Wszystkim jubilatkom i jubilatom, którzy w tym miesiącu obchodzą urodziny 

składamy najserdeczniejsze  życzenia, spełnienia marzeń i dużej porcji uśmiechu 

na co dzień. 

     

 

WESOŁA INTEGRACJA SENSORYCZNA 

CZYLI PANI EWA POLECA 

Zapraszam do kącika  z cyklu: "WESOŁA  INTEGRACJA  SENSORYCZNA". 

Do przeprowadzenia ćwiczeń wystarczą ogólnodostępne pomoce, prosty sprzęt sportowy oraz przedmioty 

codziennego użytku, które każdy znajdzie w swoim domu. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dziś prezentuję: 

ĆWICZENIE STYMULUJACE CZUCIE GŁĘBOKIE. 

 

Dla ciekawych kilka informacji o funkcjonowaniu systemu proprioceptywnego. 

Receptory czucia głębokiego znajdują się w mięśniach, stawach i ścięgnach. Ich zadaniem jest dostarczanie 

informacji o tym, co robi człowiek –czy się porusza, stoi, gdzie znajduje się w przestrzeni. Bodźce czucia 

głębokiego dostarczają informacji o położeniu poszczególnych części ciała w stosunku do siebie, co 

pozwala na zaplanowanie i wykonanie złożonych zadań ruchowych  System proprioceptywny jest ściśle 

powiązany z systemem przedsionkowym. 

 

 

A teraz przechodzę do ćwiczenia: 

Domowy badminton 

1. Na rakietkę do badmintona lub tenisa naciągamy obciętą nogawkę od starej rajstopy 

2. Do drugiej obciętej nogawki wkładamy piłeczkę tenisową i przywiązujemy ją do dowolnego 

 miejsca w mieszkaniu tak, aby piłka mogła swobodnie się wychylać we wszystkie strony. 

3.  Dziecko będzie świetnie się bawić ,uderzając w powracającą piłeczkę. 

4. Staramy się, aby dziecko odbijało piłeczkę raz z prawej, raz z lewej strony. 

5. Wersja trudniejsza: wymieniamy rakietkę lub piłeczkę na mniejszą wtedy będzie trudniej trafić. 

 

MIŁEJ  ZABAWY !!!! 
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Świetlicowy Kącik Foto    

Na świetlicy każdy może zostać fotografem. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pana 

Tomka. Oto nasze -  kolejne prace.  

       

        

                 Zapraszamy  do  nas. 


