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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS EPIDEMII
Czym właściwie jest koronawirus (COVID-19)? Jest to poważna choroba górnych dróg
oddechowych, która pierwszy raz pojawiła się w Chinach w listopadzie 2019 roku.
W przypadku tak groźnych i szybko rozprzestrzeniających się chorób jak COVID-19,
bardzo ważne jest czerpanie informacji tylko ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł.
Wiele portali społecznościowych może przekazywać plotki lub nieprawdziwe informacje.
Dlatego najlepszym źródłem są zawsze oficjalne komunikaty rządowe, np.

strona

internetowa Ministerstwa Zdrowia.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED KORONAWIRUSEM?
* MYJ RĘCE – jak najczęściej, a szczególnie po każdym powrocie do domu. Pamiętaj,
żeby myć je ciepłą wodą z mydłem i przez co najmniej trzydzieści sekund (tyle mniej
więcej trwa dwukrotne zaśpiewanie „sto lat”; a na stronie www.washyourlyric.com
możesz znaleźć instrukcje prawidłowego mycia rąk do piosenki swojego ulubionego
artysty!)
* KASZL W ZGIĘCIE ŁOKCIA – zawsze zakrywaj nos i usta!
* ZACHOWAJ ODSTĘP – jeśli musisz wyjść z domu do miejsca w którym będziesz
otoczony ludźmi, zachowaj odstęp przynajmniej jednego metra
* SŁUCHAJ KOMUNIKATÓW RZĄDOWYCH – pamiętaj, że jedyne prawdziwe
informacje znajdziesz na stronach rządowych – takich, które kończą się na „gov.pl”.
Słuchaj także komunikatów i ograniczeń przekazywanych na bieżąco przez rząd i stosuj
się do nich
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JAK SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?
Globalna

pandemia

koronawirusa

i

potrzeba

wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się
wywołała wiele zmian w życiu każdego z nas. Jak
radzić sobie ze stresem, który nasila się w tak
nietypowej dla wszystkich sytuacji?

Najprostszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest aktywność fizyczna, która
pomaga rozładować kumulujące się wraz z upływem czasu i napływem bodźców
stresogennych napięcie. Dobrze zrobi na stres nawet kilkunastominutowy spacer,
najlepiej jednak zapisać się na jakiś rodzaj treningu i uprawiać go regularnie. Jego
intensywność i charakter powinny być dobrane do indywidualnych możliwości oraz
upodobań – konieczność pójścia na trening i ćwiczenia nie może być kolejnym źródłem
stresu.
Inną metodą na radzenie sobie ze stresem jest wyrobienie w sobie asertywności. Wiele
osób nie potrafi odmawiać, choć wcale nie ma ochoty na spełnienie czyjejś prośby. Rodzi
się wówczas frustracja i stres. Asertywność to umiejętność mówienia innym "nie", a
także umiejętność ochrony własnych granic.
Odpoczynek i relaks to niezbędne czynniki warunkujące zmniejszenie dawki
codziennego stresu. Kiedy czujemy się zmęczeni i zestresowani, powinniśmy po prostu
odpocząć. Można w tym celu zapisać się na jogę lub medytować, można też spędzić kilka
godzin, czytając ulubioną książkę lub rozmawiając z przyjaciółmi.
Dobre relacje rodzinne i grono przyjaciół to także niezawodny sposób na stres.
Świadomość, że mamy w kimś oparcie działa jak balsam na zestresowany umysł.
Świetnym pomysłem na relaks i złagodzenie stresu jest wieczorna kąpiel z dodatkiem
aromatycznych olejków i soli. Wiele olejków ma działanie uspokajające i odprężające,
podobnie działają składniki mineralne w solach do kąpieli. Można też zanurzyć się w
wannie wypełnionej ciepłą wodą z dodatkiem naparu z ziół takich jak rumianek. Taka
kąpiel rozluźni mięśnie oraz wpłynie kojąco na nerwy.
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Sposobem na stres jest też pozytywne myślenie – nie warto stresować się
pesymistycznymi myślami, a dodatkowo działają one jak samosprawdzająca się
przepowiednia. Lepiej jest myśleć optymistycznie (takie myśli również się sprawdzają,
a jeśli nie – przynajmniej mniej się przez jakiś czas stresujemy).
Najlepszym sposobem na stres jest działanie. Rezygnacja i poddanie się stresującej
sytuacji jest najgorszą strategią z możliwych. Należy działać, wierząc, że zawsze
znajdzie się jakieś rozwiązanie.
Można też doraźnie stosować łagodne środki uspokajające (na przykład herbatki
ziołowe) i suplementy diety takie jak magnez, które korzystnie działają na układ
nerwowy. Na nerwy dobrze też wpływają witaminy z grupy B.
Czekolada
Do tej metody na pewno nikogo nie trzeba przekonywać. Smak czekolady skutecznie
poprawia humor, ale jej działanie sięga o wiele głębiej. To nie przypadek, że ludzie
sięgają właśnie po czekoladę, kiedy są w złym nastroju. Badania wskazują, że niekiedy
sam zapach czy konsystencja czekolady wywołują poczucie szczęścia. Dodatkowo,
czekolada wspomaga produkcję dopaminy – neuroprzekaźnika, który powoduje dobry
nastrój oraz wpływa na wydzielanie fenyloetyloaminy, czyli hormonu, który obecny jest
także wtedy, gdy jesteśmy zakochani.
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DNI MUKOWISCYDOZY
24 lutego rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, do obchodów którego po
raz kolejny włączył się także nasz szpital. Podobnie jak rok wcześniej święto to zostało
połączone z rocznicą urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji dnia 27 lutego odbył się
koncert chopinowski o tytule „Zakochany Chopin”. Za fortepianem zasiadł Piotr
Latoszyński, natomiast jeden z pacjentów z oddziału mukowiscydozy został
współprowadzącym – czytając wybrane fragmenty z listów Fryderyka Chopina.
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Uczniowie naszej szkoły także włączyli się w obchody tego święta – z tej okazji
zorganizowaliśmy dwa konkursy: plastyczny oraz quiz o życiorysie Chopina.
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SZKOŁA ONLINE – JAK SIĘ UCZYĆ?
Od marca szkoły są w zawieszeniu, a lekcje odbywają się zdalnie. Dla
większości uczniów jest to zupełnie nowa sytuacja, wymagająca wielu zmian
i wyrobienia nowych przyzwyczajeń. Poniżej radzimy, jak najlepiej
przygotować się do zajęć w domu, aby wynieść z nich jak najwięcej.

Zorganizuj przestrzeń do nauki w miarę możliwości. Jeśli to możliwe, postaraj się
usunąć rzeczy, które mogłyby cię rozpraszać – gry czy zabawki. Porządek miejsca pracy
także ma duży wpływ na to, jak skutecznie będziesz mógł się skupić na zajęciach –
najlepiej mieć pod ręką te podręczniki czy zeszyty, które mają związek z przedmiotem
którego teraz się uczysz.
Usiądź przy biurku. Chociaż położenie się na kanapie czy łóżku z laptopem może wydawać
się kuszące, kiedy usiądziesz przy biurku, wyślesz sygnał do swojego organizmu, że czas
na naukę.
Ustal plan dnia i trzymaj się go – tak jak w „normalnej” szkole, postaraj się ustalić
godziny, w których będziesz się uczyć, i w miarę możliwości trzymaj się ich. Wg. ustawy
lekcje odbywają się o określonych godzinach. Na prace domowe także najlepiej jest
ustalić samemu godziny, i starać się ich trzymać.
Rób przerwy. Podczas nich zregenerujesz organizm, przygotowując go na dalszą naukę,
oraz twoje oczy będą mogły odpocząć od ekranu komputera. Zaleca się, aby pracując
długo przy komputerze, robić kilkuminutowe przerwy od ekranu i wykorzystać je na to,
aby patrzeć przez okno – naturalne światło pomagają zregenerować oczy. Podczas
przerw pamiętaj także o nawadnianiu organizmu – woda niegazowana jest w tym celu
najlepsza.
Wycisz telefon, wyłącz telewizor. Jeśli uczysz się lepiej przy muzyce, zadbaj o to aby
była ona spokojna oraz niezbyt głośna. Na platformach YouTube czy Spotify bardzo
łatwo wyszukasz także specjalne playlisty do nauki zawierające różne gatunki muzyczne
– spróbuj znaleźć odpowiednią dla siebie.
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Wiosenna krzyżówka
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Hasła:

1. Kwiat z Holandii.
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ja 21 marca.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc.
11. Żółty motylek
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WIOSENNE CIEKAWOSTKI

„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można
powstrzymać wiosny przed nadejściem” –
Pablo Neruda.

Po długiej zimie wszyscy cieszymy się słońcem i ciepłem, śpiewem ptaków i odrodzeniem
natury. 20 marca to pierwszy dzień wiosny. Dla wielu z nas wiosna to czas miłości i
nowych początków. Jest symbolem odrodzenia.

Powszechnie myślimy o marcu, kwietniu i maju jako miesiącach wiosennych, ale
astronomicznie wiosna oficjalnie zaczyna się na równonocy wiosennej - 20 marca.

Wiosną dzieci rosną szybciej.
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Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną, wracając do domu po
wylocie na zimę.

Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat ten pochodzi z Azji i
może być stosowany jako żywność i lekarstwo.

Wiosna jest jedną z czterech pór roku na Ziemi. Podobnie jak pozostałe trzy pory roku,
wiosna jest spowodowana przechyleniem osi Ziemi.

Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.

Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla się w kierunku słońca
o tej porze roku.
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Mit mówi, że na równonocy wiosennej i tylko wtedy można postawić surowe jajko na jego
końcu. To tylko mit. Przy odrobinie praktyki można to zrobić o każdej porze roku.
Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu w 1784 roku. Został on w
pełni wdrożony dopiero pod koniec II wojny światowej.

Równonoc wiosenna ma zwykle miejsce 20 marca, a trwa dokładnie 12 godzin w ciągu
dnia i 12 godzin w nocy.

Jeśli staniesz na równiku w pierwszy dzień wiosny, zobaczysz, że słońce przechodzi
bezpośrednio nad głową. Dzieje się tak tylko dwa razy w roku – pierwszy dzień wiosny i
pierwszy dzień jesieni.

Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się z umiejętnością śpiewania, muszą
nauczyć się specyficznych piosenek swojego gatunku. Często uczą się swoich piosenek
w ciągu dwóch miesięcy od narodzin.
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WIELKANOCNE TRADYCJE
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne,
tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje
ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają
naturalne przemiany w przyrodzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania,
zbierania plonów i cieszenia się nimi.
Święcenie pokarmów, malowanie pisanek i oblewanie wodą – to tradycje związane z
obchodami Świąt Wielkiej Nocy, które kultywuje niemal każda polska rodzina. Jednak
czy słyszałeś kiedyś o wieszaniu Judasza, Emausie czy dyngusowym kurku?
Prawdopodobnie nie.
W zależności od miejsca zamieszkania, w naszym kraju zachowały się pewne niezwykle
ciekawe, kultywowane po dzień dzisiejszy wielkanocne zwyczaje. Choć może nie
praktykuje się ich w naszym najbliższym regionie, to warto zdać sobie sprawę z ich
kulturotwórczego charakteru.
Wieszanie Judasza
Prawdopodobnie wzorowane na pogańskim zwyczaju topienia Marzanny. Kultywujący ten
zwyczaj chcą w ten sposób wymierzyć sprawiedliwość Judaszowi – uczniowi, który wydał
Jezusa Żydom, nawiązując w ten sposób do jego śmierci opisanej w Ewangelii. Celem
właściwego zrealizowania zwyczaju kukłę Judasza przygotowaną na wzór Marzanny
wiesza się na wieży kościoła, a następnie ciągnie po ziemi, okłada kijami, aby ostatecznie
ją spalić. Zwyczaj ten zachował się na Podkarpaciu.
Pogrzeb żuru i śledzia
Jest to tradycja pochodząca z Kujaw. Jej geneza związana jest z bardzo
rygorystycznym podejściem do postu. Wraz z nadejściem jego końca na drzewach
wiesza się podobizny śledzi, a gary wypełnione żurem wylewa się lub zakopuje w ziemi.
Po zakończeniu obchodów rozpoczyna się przygotowanie wielkanocnych potraw, które
następnie święci się w Wielką Sobotę.
Śmigus, dyngus czy śmigus-dyngus?
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Znany nam obecnie śmigus-dyngus obchodzony jest w tak zwany lany poniedziałek.
Dawniej podzielony był na dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem nazywano delikatne bicie
wierzbowymi witkami po nogach i oblewanie. Dyngus natomiast to chęć uniknięcia
„śmigusowych męczarni” – aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy podarować
„oprawcy” pisankę lub wielkanocny przysmak.
Kurek dygnusowy
Jest kolejnym zwyczajem obchodzonym w wielkanocny poniedziałek, który polega na
obwożeniu przez miejscowości koguta lub jego podobizny oraz obchodzeniu z nim
domów, w których mieszkają piękne panny.

Emaus - kolorowy odpust
Emaus jest to zwyczaj niemal wyłącznie krakowski. Odpust na Zwierzyńcu sięga swą
tradycją XII wieku, zaś pierwsze wzmianki o festynie pochodzą z wieku XVI. Tradycja
ta próbuje odrodzić się w innych polskich miastach, ale tylko w grodzie Kraka ma ona
tak niepowtarzalny urok. Przetrwała tu bowiem do dziś, bez wyraźnych zmian i przerw.
W drugi dzień Świąt, w tzw. lany poniedziałek, tłumy mieszkańców (zwłaszcza tych
pochodzących ze Zwierzyńca) przybywają licznie w okolice kościoła sióstr Norbertanek,
aby zachować ją dla następnych pokoleń. Nazwa święta Emaus pochodzi od biblijnej wsi,
do której podążał Zmartwychwstały Chrystus. Dawniej odpust odbywał się między
kościołem św. Salwatora, kaplicą św. Małgorzaty i klasztorem Norbertanek. Z czasem
przeniesiony został na ul. Kościuszki i tu pozostał do dziś. W tym dniu uroczystą sumę
odpustową odprawia arcybiskup Krakowa. Na zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki, Św.
Bronisławy i właśnie ulicy Emaus stoją barwne kramy, na których można nabyć dosłownie
wszystko. Można więc kupić: serce z piernika, odpustowy miodek, zabawki, biżuterię,
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gliniane kogutki, dzwoneczki i chyba najbardziej kojarzone z tym wydarzeniem
drewniane figurki Żydów, przyodziane w tradycyjne stroje, grających na instrumentach
muzycznych lub czytających Torę. Zakup ich przynosi podobno szczęście i bogactwo.
Michał Gryczyński

Symbolika polskiej święconki
Zgodnie z polską tradycją w Wielką Sobotę udajemy się do kościoła z wiklinowymi
koszykami w rękach, by poświęcić pokarmy na świąteczny stół. Zwyczaj ten sięga VIII
w., natomiast w Polsce znany jest od XIV w. Kiedyś szlachcic posyłał powóz konny po
kapłana, którym dobrodziej przybywał do dworu, by poświęcić cały stół. Obecnie obrzęd
święcenia potraw odbywa się najczęściej w kościołach albo przed nimi, na wystawionych
stołach. Do koszyka wkładano zawsze pokarmy, które w pierwszy dzień świąt podawane
były „bez dymu”, bo przygotowywano je wcześniej i nie wymagały gotowania. W
Wielkanoc nie rozpalano bowiem ognia pod kuchnią.
Wnętrze koszyka wykładamy więc białą serwetką, a sam koszyk przystrajamy gałązkami
bukszpanu, których zieleń wyraża nadzieję Zmartwychwstania. Do środka wkładamy:
baranka – z masła, ciasta albo z cukru – z zatkniętą chorągiewką, chleb, jaja gotowane
na twardo – często malowanki, pisanki albo kraszanki – sól kuchenną, wędlinę, chrzan
oraz ciasto (np. mazurek, babkę, sernik albo paschę). Koszyk przykrywamy białą
serwetką i zanosimy do poświęcenia, a przed powrotem do domu zatrzymujemy się na
adorację przy grobie Pana Jezusa. W centralnym miejscu świątecznego stołu stawiamy
baranka z chorągiewką – na „zielonej łączce” z rzeżuchy albo owsa – a wokoło rozkładamy
malowane jaja, babę wielkanocną i pozostałe pokarmy. Przed śniadaniem wielkanocnym
dzielimy się święconym jajem, składając sobie życzenia, z nadzieją na błogosławieństwo,
dostatek i zdrowie dla całej rodziny.

Symbolika pokarmów
Baranek z chorągiewką
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis
„Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu.
Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie w opisie
2 | Strona
Opatrunek, numer 11, marzec – maj 2020

Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
www.zspksd.edu.pl

ucieczki Żydów z Egiptu – gdy Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią
spożytego baranka – czy w charakterystyce Sługi Jahwe, w Nowym Testamencie, gdy
Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia
ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary. Wierzono,
że baranek wielkanocny zapewni domownikom przychylność sił natury i ochroni przed
klęskami.
Jajko
Starożytny symbol nowego życia, przesiąknięty w mitologii odniesieniami do czterech
żywiołów: skorupka – ziemia, błona – powietrze, żółtko – ogień, a białko – woda. Jajko
jest znakiem początku życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza
triumf życia nad śmiercią. Uchodzi także za metaforę życia ukrytego oraz siły istnienia.
Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na
Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi
rodzinnych. Zwyczaj malowania jaj wywodzi się z pogańskiego święta Jare,
rozpoczynającego wiosnę, a swoją symbolikę mają tak zdobienia – np. szlaczki oznaczają
nieśmiertelność – jak i barwy, np. brąz – pomyślność w rodzinie, a czerń i biel – pamięć
o zmarłych. Święconym jajkiem dotykano zwierzęta domowe, by uchronić je od chorób,
a skorupki rozsypywano wokół domu i zakopywano w narożnikach pola, co miało zapewnić
urodzaje.
Chleb
Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy.
Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa – który powiedział o sobie: „Ja
jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął...” – i powszedni pokarm
dla ciała, niezbędny do życia, co znalazło odzwierciedlenie w modlitwie „Ojcze nasz”. To
znak przeistoczenia dokonanego w obecności apostołów w Wieczerniku w Wielki
Czwartek, uobecnianego w Eucharystii. Chleb jest symbolem pomyślności, dostatku,
obfitości i sytości, a wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św. Do koszyka ze święconką
wkładamy zazwyczaj kromkę chleba.
Wędlina
Jest symbolem baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.
Przed laty, gdy mięso spożywano sporadycznie, bo było drogie, uchodziło za oznakę
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dostatku. Ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i płodność. Do koszyka ze święconką wkładamy
zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę.
Sól
Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nadaje potrawom
smak, a dzięki właściwościom konserwującym chroni je przed zepsuciem. I dlatego
Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”. Sól jest symbolem
prostoty życia, samego sedna istnienia, sił moralnych i duchowych, oczyszczenia oraz
prawdy. Wierzono, że chroni przed chorobami i odstrasza siły nieczyste.
Inne popularne składniki święconki:
ser – oznaka harmonii między człowiekiem a siłami przyrody,
pieprz – symbolizujący gorzkie zioła,
naczynie z wodą – symbol Ducha Świętego,
zajączek – kojarzony z płodnością i odrodzeniem przyrody, a że śpi ponoć z otwartymi
oczami, więc to on miał pierwszy zobaczyć Zmartwychwstałego,
kurczaczek – powiadano kiedyś, że Chrystus wstał z grobu „jak kurczę z jaja”.
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OZDOBY WIELKANOCNE
Obrazek z króliczkiem
Rzeczy, których potrzebujesz:








kartka grubego papieru
gazeta (najlepiej stara)
biała mulina,
Nożyczki
taśma dwustronnie klejąca
klej
ramka na zdjęcie

1. Ze starej, pożółkłej gazety wytnij za pomocą nożyczek dwa kółka - jedno większe i
drugie mniejsze oraz dwa kształty sopelków. Kółka będą stanowić tułów i głowę króliczka
zaś sopelki będą jego uszami. Większe kółko podetnij z jednej strony na płasko.
2. Wycięte kształty naklej na środek kartki. Najpierw naklej uszy, następnie głowę i na
samym końcu tułów - płaską stroną do dołu.
3. Zrób z białej muliny pompon.
4. Do ramki włóż obrazek króliczka a następnie za pomocą kawałka dwustronnie klejącej
taśmy przyklej z wierzchu na szkiełko pomponik. Gotowe!
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Papierowa girlanda z króliczkami
Do jej wykonania wystarczą ozdobne papiery w pastelowych kolorach, sznurek, klej,
nożyczki i pompony. Z papieru wycinamy kształt króliczka i przyklejamy do sznurka.
Pompon przyklejamy jako ogonek. Można go wykonać samodzielnie bądź kupić gotowy.
Wyjątkowa prosta wielkanocna girlanda.

Drzewko z piórami
Wygląda lekko, oryginalnie i ma artystyczny wyraz. Do jego wykonania potrzebne są
gałązki i kolorowy papier. Z papieru należy wyciąć liście o różnych kształtach i
rozmiarach. Można je dodatkowo pomalować farbami bądź flamastrami. Liście trzeba
przykleić klejem na gorąco do gałązek i ułożyć je w wazonie.
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KONKURS
Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zaprasza uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym pt. "Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży".
Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą św. Jana Pawła II z okazji
100-lecia urodzin papieża - Polaka. Uczeń wybiera jedno wydarzenie związane z życiem
lub działalnością św. Jana Pawła II i wykonuje ilustrację. Konkurs jest skierowany do
uczniów i podopiecznych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

(źródło zdjęcia: https://biblioteka.womczest.edu.pl/)
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WIOSENNE REBUSY

1.

2.
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3.

ZAGADKI WIOSENNE
Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi
Daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi.

Żółte są jak kaczki, lubią rosnąć w wodzie
Ale nigdy tych kwiatków nie spotkasz w ogrodzie.

Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka
Na drzewie rosną, gdy zima ucieka.

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami
Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami.
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Kukaniem nas do lasu zaprasza
Że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza.

Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni.

Pióra biało-czarne, buciki czerwone. Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich
stronę.

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem. I nad kwiatami w słońcu
wesoło fruwam latem.

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, a
nazywa się …

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. I co roku tym się chlubi, że
zielenią świat okrywa.

Źródła: zasoby Internetu, materiały własne
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