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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
 

Już po raz kolejny Wolontariusze z Fundacji Mam Marzenie dali dowód swojej 

empatii, serdeczności, otwarcia na potrzeby chorych dzieci. Z okazji Światowego 

Dnia Pluszowego Misia odwiedzili naszych małych podopiecznych obdarowując 

każdego przytulanką i serdeczną rozmową.  Wizyta przyniosła naszym uczniom 

wiele radości i poczucia, że są ludzie, którzy pragną umilić im czas pobytu 

w szpitalu, rozumieją ich trudną sytuację i chcą im pomóc. 

Wiemy od dzieci, które dostały od fundacji misie w poprzednich latach, że stały 

się one dla nich małymi kosmatymi przyjaciół. 

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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MIKOŁAJKI Z FUNDACJĄ MAM MARZENIE 
W grudniu po raz kolejny odwiedzili nas Wolontariusze z Fundacji Mam Marzenie. 

Tym razem okazją były Mikołajki. Ekipa Świętego Mikołaja sprawiła naszym 

dzieciom wiele radości. Były rozmowy, prezenty, wspólne zdjęcia. Kochani 

Wolontariusze - jesteście dowodem na istnienie Mikołaja! Patrz zdjęcia poniżej... 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Nasi uczniowie o Babci i Dziadku: 
Babcia, to mama mojej mamy. Jest w takim ... starszym wieku. 

Większość babć mieszka na wsi. Babcie gotują i pracują, mają dużo 

znajomych. Babcie są raczej miłe, lubią bawić się i zajmować 

wnukami. 

 (Michalina, 10 lat) 

Babcia – mama mojej mamy. Osoba starsza. Większość babć 

choruje na choroby, chodzą do lekarza. No i są miłe, przeważnie. 

Często dają wnukom słodycze jak jest szlaban. Babcia jest osobą, 

która zajmuje się obowiązkami domowymi i pamięta lata, w których 

jeszcze nie było elektroniki. 

 (Ryszard, 8 lat) 

 

Babcia – starsza pani, służy do tego żeby 

gotować smaczną zupkę i ziemniaczki i 

naleśniczki. Ma siwe włosy. Babcia jest 

potrzebna nam żeby żyć, bo tak by nie 

było nas na świecie. Babcia jest super!  

(Dawid, 8 lat) 

 

Babcia – mama mojej mamy. Babcie robią bardzo dobre jedzenie i często pomagają 

w odrabianiu lekcji. Mają siwe włosy i takie raczej staroświeckie ubrania. Babcia 

jest potrzebna dlatego, że jest pomocna i ma więcej czasu niż rodzice, nie spieszy 

się. Babciu, jesteś mi bardzo potrzebna. Kocham Cię!.  

(Oliwia, 10 lat) 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Dziadek to jest tata mojego taty. 

Dziadkowie dużo pracują, lubią 

bawić się , niektórzy budują i 

mieszkają na wsi a rano 

wyprowadzają krowy. Dziadkowie 

noszą okulary. 

 (Michalina, 10 lat) 

 

Dziadek – starszy pan, nie chodzi 

do szkoły, robi pranie i ładne 

obrazy. Dziadek umie budować z 

klocków Lego. Jest potrzebny do robienia zupki i bawienia się. Kocham Cię, dziadku!  

(Dawid, 8 lat) 

Dziadek opiekuje się nami. Dziadek zawsze jest na wezwanie, że jak się zawoła to 

za sekundę przychodzi. Dziadek ma siwe włosy, ubiera się w staroświeckie 

ubrania, które były modne w tamtych czasach. Dziadek broni przed czymś, np. 

przed psem. Z Dziadkiem jeżdżę na rowerze i spaceruję. Dziadek, jesteś mi 

bardzo potrzebny. Kocham Cię!   (Oliwia, 10 lat) 

       

http://www.zspksd.edu.pl/
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CZAS KARNAWAŁU… 
 

Tradycja wielkiej zabawy zrodzona we włoskich miastach najpełniej rozkwitła 

w klimacie Ameryki Łacińskiej. Mimo to Stary Kontynent nie daje za wygraną. 

Jak co roku staje do rywalizacji o to, kto zamieni koniec karnawału w najbardziej 

magiczny czas. Zobacz, jak wygląda karnawał na świecie! 

KARNAWAŁ W WENECJI 

kojarzony jest zwłaszcza 

z tradycyjnymi maskami, 

których, oprócz balowych 

strojów, wymaga się od 

wszystkich uczestników. 

Liczne imprezy odbywają się 

pod gołym niebem, w salach 

koncertowych, 

restauracjach, hotelach, 

a nawet kościołach. 

Największy i najgorętszy karnawał na świecie odbywa się w RIO DE JANEIRO. Co 

roku, w piątek przed Środą Popielcową, władze Rio przekazują klucze do miasta 

królowi Morno. To właśnie wtedy zabawa zaczyna się na całego. Ruszają kolorowe 

parady, do których przygotowania trwają właściwie cały rok. Stroje i choreografia 

muszą być dopracowane w 

najmniejszym szczególe. 

Kulminacyjnym punktem karnawału 

jest przejazd olbrzymich platform po 

Sambodromie, na których członkowie 

różnych szkół samby przedstawiają 

sceny inspirowane mitologią, Biblią 

i życiem codziennym. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, HISZPANIA 

Drugi pod względem wielkości karnawał świata (po zabawie w Rio de Janeiro) 

odbywa się co roku na Teneryfie, a kończy go w Środę Popielcową... pogrzeb 

sardynki, czyli symbolu święta. Wielką figurę ryby z papier mache prowadzi się w 

orszaku przez uliczki Santa Cruz nad brzeg oceanu. Za figurą podążają tłumy 

„żałobnic”, czyli mężczyzn w groteskowych strojach pogrzebowych, którzy 

rozpaczają nad końcem zabawy. Na plaży wrzucają rybę w wielkie ognisko. Jego 

płomienie mają symbolizować oczyszczenie po czasie rozpusty. Mimo to duch 

zabawy wraca na Teneryfę po kilku dniach. Kolejny weekend to czas imprezy Pinata 

Chica – cyklu parad, tańców i pokazów fajerwerków. 

GOA, INDIE 

Co tradycja powiązana ściśle z 

chrześcijańskim kalendarzem robi w 

Indiach? Jest pamiątką po czterech 

wiekach rządów Portugalczyków. 

Zabawa w Goa bardzo podobna jest 

do europejskich karnawałów, ale ma 

też indyjskie akcenty jak 

rozsypywany w powietrzu kolorowy 

proszek. Barwnym pochodom 

połykaczy ognia, akrobatów, błaznów i tancerzy przewodzi Momo – mitologiczny 

król chaosu.  

GWINEA BISSAU 

Podobnie jak w Goa, Portugalczycy, którzy władali Gwineą Bissau, zostawili w tym 

niewielkim bagnistym kraju swoje zwyczaje. Do dziś w stolicy co roku organizuje 

się karnawał. Gwinejskie święto to mieszanka chrześcijańskich zwyczajów i 

lokalnych obrzędów: ozdobne maski tancerzy symbolizują powracające z dżungli 

http://www.zspksd.edu.pl/
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duchy przodków, które chcą wziąć udział w najważniejszych rytuałach. Przez 

cztery dni i noce Bissau bawi się w rytmach etnicznej muzyki. 

Veracruz, Meksyk 

Na najpopularniejszy karnawał meksykański nie ma wstępu nikt, kto jest w złym 

humorze. Pierwszego dnia świętowania na zocalo, głównym placu miasta, odbywa się 

Quema de Mal Humor – wielkie ognisko, gdzie należy spalić złe nastroje. W 

płomieniach kończą także kukły nielubianych polityków, przestępców, symbole 

kryzysu, a nawet wirusów grypy. W trakcie dziewięciu dni zabawy przez miasto 

przechodzi sześć parad w latynoskich rytmach – salsy, cumbii czy tradycyjnego 

tańca danzon. Od prawie stu lat w 

Veracruz wybiera się Królową 

Karnawału, która dostępuje wielu 

zaszczytów – jest także honorowym 

gościem symbolicznego pogrzebu 

Juana Carnavala, który kończy 

okres beztroskiego szaleństwa. 

 

 

SYDNEY, AUSTRALIA 

Na kilka tygodni przed Mardi Gras Sydney dekoruje się na tęczowo. Kolorowe flagi 

powiewają nawet na budynku ratusza. Tak Australia przygotowuje się na jedną z 

najpopularniejszych parad równości na świecie. W latach 70. pochód kończył się 

aresztowaniami jego aktywnych uczestników, a przeciwnicy modlili się o deszcz i o 

przerwanie parady. Obecnie to największa uliczna impreza na antypodach, która 

gromadzi pół miliona uczestników. Najpopularniejszy w całym karnawale jest 

korowód wzdłuż Oxford Street, gdzie tysiące ludzi w ekstrawaganckich 

kostiumach tańczy do białego rana. 

http://www.zspksd.edu.pl/


9 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 10, grudzień 2019- luty 2020 

Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

 

GÓRALSKI KARNAWAŁ, BUKOWINA TATRZAŃSKA 

Słynny Dom Ludowy na 

kilka dni staje się 

centrum góralskiego 

świata. Ściągają tu 

kapele z obu stron 

Karpat, a pary próbują sił 

w konkursie tańca 

zbójnickiego. Góralski 

karnawał jest też 

celebracją ginącej 

tradycji kolędowania. Grupy kolędników prezentują się na scenie, a potem 

maszerują przez Bukowinę Tatrzańską. Pod gołym niebem odbywają się też wyścigi 

kumoterek, czyli dwuosobowych sań, a także zawody w skjóringu – skrzyżowaniu 

jazdy na nartach i konnej. 

JAK ZROBIĆ MASKĘ KARNAWAŁOWĄ 
 

Potrzebne będą:  

 czarny brystol  

 klej Magic 

 brokat 

 cyrkonie 

 pióra 

 wstążka 

 klej na gorąco 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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KROK I – Szablon maski  

 

Narysuj i wytnij szablon  maski, , tak by pasował do rozmiarów twojej twarzy 

KROK II – Wycinanie maski  

 

Wycięty szablon odrysuj na czarnym brystolu, a następnie wytnij z niego maskę 

KROK III – Rysowanie wzorów na masce  

 

Za pomocą ołówka narysuj na masce fantazyjne wzory. Zwróć jednak uwagę na to, 

by nie były zbyt skomplikowane, gdyż w trakcie nanoszenia dekoracji wzory mogą 

się pogubić 

http://www.zspksd.edu.pl/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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KROK IV – Dekorowanie maski brokatem  

 

Nanieś klej magik na narysowany wzór, a następnie posyp go brokatem. Po chwili 

strząśnij z maski nadmiar brokatu, który nie przyczepił się do kleju 

KROK V – Ozdabianie maski cyrkoniami i piórami  

 

Kolejnym etapem jest uzupełnienie maski o cyrkonie, mogą być takie, których 

używa się do ozdabiania paznokci. Nie może również zabraknąć piór, które 

przyklej na końcach maski 

KROK VI – Wykańczanie maski karnawałowej  

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Na koniec musisz do maski przymocować dwie wstążki, dzięki którym będziesz 

mogła związać maskę karnawałową z tyłu głowy. 

Szampańskiej zabawy! 

 

 

To, jak będzie wyglądała Twoja maska, zależy wyłącznie od Twojej inwencji 

twórczej. Możesz bawić się kolorami i dodatkami – dobrać dowolne cekiny, brokaty, 

tasiemki, koronki i cyrkonie, tak by uzyskać upragniony efekt i dopasować maskę 

do swojej kreacji. 

  

http://www.zspksd.edu.pl/
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KARNAWAŁOWE REBUSY 

 

 

  

 

http://www.zspksd.edu.pl/
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POMYSŁY NA UDANE FERIE BEZ ŚNIEGU 

Zima w tym roku nie rozpieszcza, śniegu brak, przynajmniej w miastach 

i miasteczkach, a dzieci zaczęły ferie. I jak tu żyć? Można się nudzić, oglądać 

godzinami telewizję, gapić przez okno, marudzić, mędzić, narzekać albo tłuc 

młodszego brata…. ale można też… 

Oto propozycje na fajne spędzenie ferii bez wyjeżdżania z domu. 

 Wybierzcie się na lodowisko 

W każdym większym mieście działają ślizgawki, 

przy których możesz wypożyczyć także łyżwy i 

kask dla dziecka. Czasem również śmiesznego 

pingwina na płozach, żeby za często się nie 

przewracać. Świetna zabawa, dla dzieci i 

rodziców. 

Idźcie do biblioteki 

W osiedlowej bibliotece mamy małe „znajomości”. U zaprzyjaźnionej pani 

bibliotekarki bukujemy wszystkie ciekawe książki. W bibliotece można też 

posiedzieć, pogapić się w piękne akwarium w rybkami, poczytać gazety w czytelni… 

Idźcie do kina 

Albo zróbcie sobie wieczór filmowy w domu, 

oglądając to, co przegapiliście w kinie? Możecie 

pójść spać później niż zwykle, przecież następnego 

dnia rano nie musicie wcześnie wstać do szkoły! 

Wybierzcie się na bal karnawałowy 

Kiedy ostatnio przygotowywałaś przebranie karnawałowe dla siebie? Wybierzcie 

się na bal przebierańców całą rodziną, albo taki bal zróbcie u sąsiada, który ma 

największy salon.  

http://www.zspksd.edu.pl/
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Zorganizujcie konkurs karaoke 

Jeśli nie kolędy, to może dziecięce przeboje? Natalka Kukulska i przyjaciele? Albo, 

dla fanek i fanów Krainy Lodu – Mam tę moc?  

 Podróżujcie palcem po mapie 

Znajdźcie na mapie świata (papierowej, 

googlowej) jakiś jeden kraj, którego nazwa 

was rozśmieszy, albo którego stolica ma 

najśmieszniejszą nazwę na świecie (wiecie 

gdzie leży Antananarywa?) i poszukajcie w 

internecie jak najwięcej ładnych zdjęć 

i ciekawostek z tego kraju. Czy wiesz, że 

w pewnej części Madagaskaru zabronione jest posiadanie bliźniąt?  

 Turniej układania puzzli 

Ułóżcie 1000 puzzli, ale nie z 1 pudełka, ale na przykład z 5. Pożyczcie od znajomych 

dzieci (sąsiadów z bloku) układanki, których nie znacie. I ułóżcie wszystkie na raz, 

na podłodze lub na rozłożonym stole. 

A może w wolnym czasie wybierzecie się do Centrum 

Nauki Kopernik  

W Koperniku znajdziesz około 400 

eksponatów na wystawach stałych i wystawie 

czasowej, przestrzeń warsztatową Majsterni 

oraz dwa teatry – Teatr Robotyczny i Teatr 

Wysokich Napięć. W weekendy zapraszamy 

do laboratoriów na zajęcia dla indywidualnych 

zwiedzających. Wstęp na wymienione 

atrakcje w ramach biletu do Centrum Nauki 

Kopernik. 

http://www.zspksd.edu.pl/
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Wolne myśli i marzenia 

sięgające gwiazd 

Planetarium to miejsce dla Was. To właśnie tu 

z bohaterami naszych filmów odbędziecie 

nieziemskie przygody! Zbudujecie kartonową 

rakietę, polecicie w kosmos, będziecie 

sterować statkiem kosmicznym, pochodzicie po Księżycu, zobaczyć powierzchnię 

Marsa, zajrzycie do wnętrza gwiazd i popatrzycie z oddali na nasz Układ Słoneczny. 

I kto wie, może w przyszłości dołączycie do grona naukowców, badaczy i 

konstruktorów, którzy zajmują się eksploracją Kosmosu i poszukują życia na 

innych planetach? 

Pamiętajcie, że po wizycie pod kopułą możecie zwiedzić też wystawę „Patrz: 

Ziemia”, która znajduje się na 3 poziomach 

planetarium i opowiada o obserwacjach 

Ziemi z kosmosu. Możecie zrobić sobie 

zdjęcie w skafandrze astronauty, dotknąć 

meteorytu czy wyjrzeć przez okno stacji 

kosmicznej. 

    

 

 

 

Centrum Nauki Kopernik  

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 

00-390 Warszawa 

e-mail: info@kopernik.org.pl 

Uuudanych ferii! 
 

 

                                            

 

http://www.zspksd.edu.pl/


17 | S t r o n a   

Opatrunek, numer 10, grudzień 2019- luty 2020 

Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

www.zspksd.edu.pl 

 
 

PRZEPIS NA BEZPIECZNE FERIE 
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