
1 
 

 

 

 

 

 

Dziś witamy wszystkich  

wiosennie i świątecznie… 

Wiosenne porządki 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana. 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

– Zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

poodkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

powymiatał brudny śnieżek (…). 

J. Brzechwa 

      

 

  Między nami… 
kwiecień 2022 r. 
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KWIECIEŃ PLECIEŃ POPRZEPLATA TROCHĘ ZIMY, 

TROCHĘ LATA 

Kwiecień – miesiąc trochę oszukujący, kapryszący – zaczyna się  „dniem żartów”.  

 

 

Prima aprilis to obyczaj związany  

z pierwszym dniem kwietnia. Polega 

on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, konkurowaniu 

w próbach sprawienia, by inni 

uwierzyli w coś nieprawdziwego, ale 

wszystko to powinno być w formie 

wyrafinowanego dowcipu. 

 

2 kwietnia- Światowy Dzień 
Autyzmu 

        

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został 
ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, by zwrócić 
uwagę na dyskryminację i izolację ludzi 
dotkniętych autyzmem i ich najbliższych. 

     Wczoraj, dzisiaj, jutro… 
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6 kwietnia- Dzień Sportu 

 

 

 

   

                                 

 

Mówi się, że SPORT TO ZDROWIE   

Ruch poprawia sprawność, wytrzymałość, wzmocnieniu ulegają mięśnie. Poprawia się także 

wydolność narządów wewnętrznych.  

14 kwietnia- Dzień Patrzenia 
się w Niebo 

 

 

     TEGO DNIA WARTO  

      POPATRZEĆ W NIEBO 

 

30 kwietnia-Dzień Drzewa 

       

 

 

 

 

 

 

Co nam dają drzewa? Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, chronią przed 

palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na budowę domu i smaczne owoce.  
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"Moje marzenia małe i duże"    -   wywiad z Hubertem   

- Dzień dobry Hubercie, jak Ci się podoba w szkole? 

- Dzień dobry. Jest bardzo fajnie. Robię wiele ciekawych rzeczy ze swoją klasą, 

którą bardzo lubię. Bawię się w świetlicy samochodami i gram w piłkę.  

- To miłe słyszeć, że tak dobrze czujesz się w szkole. Czy jest coś, co lubisz robić  

najbardziej wspólnie z kolegami? 

- Robimy wiele różnych rzeczy, ale najbardziej lubimy bawić się klockami             

i  budować różne budowle. 

-  Pewnie są to ciekawe konstrukcje. A co robicie na zajęciach? Co sprawia Ci 

najwięcej radości? 

- Bardzo lubię uczyć się liter oraz słuchać,  gdy Pani opowiada o ciekawych 

miejscach do zwiedzania.  

- Czyli pewnie lubisz też podróżować i zwiedzać nowe zabytki? 

- Tak. Często z rodzicami wyjeżdżamy za miasto lub chodzimy na długie 

spacery z psem.  

-  A więc wiemy już, że masz też psa. Czy to Twój pies? Czy musisz o niego dbać    

w szczególny sposób?  

- To jest mój pies, ale w opiece pomaga mi też moje rodzeństwo. Razem 

wychodzimy na spacery i go karmimy. Jest szary i wydaje mi się, że dość duży. 

- Czy masz jeszcze inne zwierzęta domowe? 

- Nie. Mam tylko ulubionego czerwonego, pluszowego królika. Chociaż fajnie 

byłoby mieć takiego prawdziwego. 

- Czy to jest Twoje marzenie? Czy jest coś szczególnego, co chciałbyś dostać na 

urodziny? 

- Bardziej od królika chciałbym dostać samochód z Toy Story i telefon, żeby 

móc dzwonić do mojej Pani.  

- To bardzo miłe. Chyba bardzo lubisz swoją wychowawczynię? 

- Tak. Moja Pani jest bardzo miła. Bardzo ją lubię. 

Wywiad z ...             
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- A co robisz, gdy nie jesteś w szkole? Co sprawia Ci radość, gdy jesteś w domu? 

- Lubię Ninjago. Oglądam bajki z moimi bohaterami lub bawię się klockami 
Lego. Mam kilka ulubionych postaci. To czerwony i niebieski wojownik- Jay               
i Kai. Lubię też grać w piłkę nożną z rodzeństwem. 

- To bardzo dobrze, że masz takie różnorodne zainteresowania. A czy masz już 
jakieś obowiązki domowe?  

- Tak. Pomagam zmywać naczynia i sprzątać mieszkanie razem z mamą.  

- Gratulacje. To bardzo dobrze, że jesteś tak pomocny w domu. A czy masz jakieś 
duże marzenia?  

- Tak. W przyszłości chciałbym zostać strażakiem. To moje największe 
marzenie. 

- Super. A dlaczego chciałbyś nim zostać, a nie kimś innym np. kucharzem? 

- Bo strażak pomaga. Też chciałbym pomagać innym. I ma ładny, czerwony 
strój. Widziałem wielu z nich. Byli bardzo odważni.  

- To wspaniała postawa. Życzymy Ci więc, abyś w przyszłości został dzielnym 
strażakiem. Do zobaczenia.  

- Dziękuję. Do zobaczenia.  
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE 

DLA KIBICÓW RAKOWA I NIE TYLKO… 

Wiosna w pełni, stadiony piłkarskie pełne są  zawodników            

i kibiców. 

Nasza ulubiona drużyna piłkarska Raków Częstochowa jest 

obecnie w pierwszej trójce Ekstraklasy i ma realne szanse na 

zdobycie tytułu Mistrza Polski. 

Rywalami Rakowa w walce o Mistrzostwo Polski są  Pogoń 

Szczecin i Lech Poznań. 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja jest dynamiczna. Do końca sezonu pozostało jeszcze tylko 

8 spotkań. Kibicujemy „czerwono – niebieskim” i trzymamy mocno kciuki. 

Już 6 kwietnia, w środę Raków Częstochowa zagra w półfinale Pucharu Polski z Legią 

Warszawa. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku puchar był nasz. Życzymy naszym zawodnikom, aby 

wygrali i ponownie mieli szansę na zdobycie tego cennego trofeum. 

 

  

  

  

                      Między nami o sporcie  

Dział sportowy redaguje klasa III PA                                            
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Niedaleko naszej szkoły, przy ul. Olsztyńskiej jest duży stadion, który nosi nazwę Arena 

Częstochowa. Nie spotkacie tam zawodników piłki nożnej. To jest stadion drużyny żużlowej. 

Żużel to dyscyplina sportu motorowego.  

Polega na wyścigach motocyklowych.  

Zawodnicy jeżdżą po torach zbliżonych kształtem do owalu. 

 

 

 

 

 

Na stadionie żużlowym jest bardzo głośno.  
Słychać warkot silników motocyklowych. 
Jeśli nie lubicie hałasu, ten sport nie jest dla Was.   
 
 

 
 
Nasza drużyna motocyklowa, która występuje 
w rozgrywkach  Ekstraligi to Włókniarz 
Częstochowa. 
Zawodnicy często  trenują na stadionie.  
 
Jeśli wybierzecie się na spacer w okolice 
stadionu, macie szansę zobaczyć trenujących               
zawodników i usłyszeć warkot motocyki. 

 
 
W piątek 8 kwietnia Włókniarz Czestochowa zmierzy się  na naszym 
stadionie z drużyną Unii Leszno, 17 kwietnia w niedzielę rozegra 
wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin, a w niedzielę 24 kwietnia na 
wyjeżdzie powalczy z drużyną Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. 
 
CKM Włókniarz Częstochowa to bardzo utytułowana drużyna - 4 razy był 
drużynowym mistrzem Polski, 3 razy zdobył wicemistrzostwo Polski i aż 6 
razy zajął 3 miejsce.  
 
Zawodnikom Włókniarza życzymy sukcesów rownież w obecnym sezonie 
sportowym. 
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Ile jest pisanek? Ile jest kurczątek? Ile jest królików?  

 

Wiosenne kwiaty… Kto wie, jak się nazywają? Kto dopasuje ich nazwy? 

 
 

  

 

TULIPAN KROKUSY PRZEBIŚNIEGI ŻONKIL 

Rusz głową            

Kto policzy? 
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Wydrukuj i pokoloruj  według  wzoru lub nazwij kolory na obrazkach  
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Co wiesz o wiośnie? Rozwiąż test i sprawdź odpowiedzi 

1. O jakim ptaku jest mowa w przysłowiu "jedna... wiosny nie czyni"? 

sikorka 

kukułka 

jaskółka 

sroka 

2. Jak nazywa się kukiełka, która symbolizuje pożegnanie zimy i powitanie 
wiosny? 

Marzanna 

Baba Jaga 

Buka 

Kupała 

3. Który ptak NIE przylatuje wiosną z ciepłych krajów? 

bocian 

jaskółka 

zięba 

skowronek 

4. Jakie kwiaty zwiastują nadejście wiosny?       

frezje i róże 

piwonie i konwalie 

słoneczniki i maki 

krokusy i przebiśniegi 
 

5. Na jakim drzewie rosną bazie( kotki ) - symbol wiosny? 

                   

        

 

na wierzbie                                                      

na dębie 

na lipie    

na topoli 
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6. Jakie są nazwy wiosennych miesięcy? 

luty, marzec, kwiecień 

marzec, kwiecień, maj 

maj, czerwiec, lipiec 

7. Które zwierzęta budzą się wiosną? 

zające 

wilki 

lisy 

niedźwiedzie               

8. Co obchodzimy wiosną? 

Wszystkich Świętych 

Wielkanoc 

Dzień Babci i Dziadka 

Boże Narodzenie 

9. Jak nazywamy pierwsze, wiosenne warzywa? 

dymki 

włoszczyzna                                           

nowalijki 

jarzyny 
                                                                                                     

                                                    

Odpowiedzi:  1.Jaskółka, 2. Marzanna, 3. Zięba, 4. Krokusy i przebiśniegi, 5. Na wierzbie, 6. Marzec, kwiecień, 
maj, 7. niedźwiedzie, 8. Wielkanoc, 9. Nowalijki 
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JAJO Z RZEŻUCHY 

 

Zawsze na Wielkanoc sadzimy rzeżuchę albo pszenicę. Styropianowe formy 

podsunęły mi zupełnie inny pomysł na zasianie ziaren.  W ten sposób powstała 

oryginalna i ciekawa ozdoba.   

                       

Materiały: jajko ze styropianu, gaziki kosmetyczne, woda, gaza, rzeżucha, gumka 

recepturka. 

                            

Zrób to sam…     

https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2015/02/07.jpg
https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2014/03/117.jpg
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Mokre waciki  kosmetyczne układamy na jajku. 

  

Następnie jajko owijamy gazą. Na dole jaja zwiąż gazę gumką recepturką. Posyp 

nasionkami rzeżuchy. Jajo postaw na kubku i codziennie podlewaj wodą, aż do 

wzrostu rzeżuchy. 

                                 

  

Podlewaj jajo codziennie, a po kilku dniach zazieleni się. 

  

  

 
 

 

 

 

 

https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2014/03/213.jpg
https://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2014/03/311.jpg
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Porozmawiajmy o uczuciach i emocjach… 

Przypomnij sobie sytuacje, wydarzenia które wywołały u Ciebie lub 

wywołują różne emocje i odczucia. Zastanów się w jakich sytuacjach 

odczuwamy poszczególne emocje. Może porozmawiasz o tym  

z rodzicami lub nauczycielem? 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

Kącik logopedyczny                
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Poćwiczmy ładną wymowę… Powtarzaj starannie, przyspieszając 

stopniowo tempo wypowiedzi. 

 

 
 

PISANKI  W  KOSZYKU 

 

 
SREBRZYSTOSZARE  

BAZIE 

 

 
 

SKACZĄCY    ZAJĄCZEK 

 

 
 
ŻÓŁTY    KURCZACZEK 
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Trudne słowa … Czym jest shutdown i meltdown? 

 

Osoby ze spektrum autyzmu  ze względu na mniejsze kompetencje 

emocjonalno-społeczne mają trudności z adekwatnym reagowaniem na sytuacje 

społeczne, bodźce sensoryczne i regulacją swoich emocji. Jednym z przejawów tego 

jest shutdown. 

 Shutdown to wyłączenie (system się zaraz wyłączy). Tak my to widzimy, postronni 

obserwatorzy. W świecie osoby z autyzmem emocje kumulują się wówczas 

wewnątrz. Ich kulminacyjne rozładowanie jest niewidoczne dla środowiska, ale 

destrukcyjne dla osoby z autyzmem. Wybuch dokonuje się... "w środku" człowieka. 

Ludzie ze spektrum mówią wówczas, że "umysł zamienia się w mielonkę". 

Następstwem ataku może być autoagresja, kilkunastogodzinna senność, spastyka 

stawów, mutyzm wybiórczy, izolacja, wycofanie, stany lękowe, depresja. 

Shutdown może być także "wyłączeniem się", zamknięciem przed otoczeniem. Przed 

tym możemy zaobserwować: milczenie dziecka, wycofanie się w cichą, ciemną 

przestrzeń. 

Przyczyny: często sensoryczne.  Co robić? 

Podczas "wyłączenia" 

1. Zapewnić spokój. 

2. Zadbać o bezpieczeństwo (swoje, dziecka, innych osób). 

3. Zapewnić dziecku komfort (może się położyć). 

4. Wskazać sposoby innego rozładowania sytuacji (gniotki, oddychanie, 

informacja, ze możemy wcześniej wysiąść). 

Po: 

5. Dać czas na "dojście do siebie", w miarę możliwości omówić, co i dlaczego się 

wydarzyło (krótka, konkretna rozmowa). 

6. Szukać przyczyn. 

7. Obserwować, kiedy pojawią się bodźce powodujące shutdown, w miarę 

możliwości, eliminować je. 

Zupełnym przeciwieństwem jest meltdown, czyli niekontrolowany wybuch 

negatywnych emocji. Niektórzy mylą meltdown ze zwykłym napadem złości, 

jednakże pełni on ważną funkcję – pozwala na regulację układu nerwowego                                 

w sytuacji, gdy wszystkie inne sposoby zawiodły. Osoba, która go doświadcza, nie 

próbuje niczego na otoczeniu wymusić, ale jest tak zdezorientowana, że nie może 

nad osobą panować. 

Meltdown może przejawiać się w formie krzyku, płaczu, zachowań agresywnych lub 

autoagresywnych. Osoba, która przeżywa meltdown, przede wszystkim potrzebuje 
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czasu aby się uspokoić. Zdarza się, że w takiej sytuacji oczekiwane jest też wsparcie 

w postaci np. obecności kogoś bliskiego, jednak należy pamiętać, że osoby w trakcie 

meltdown nie powinno się na siłę uspokajać czy dotykać (wyjątek stanowi 

sytuacja, gdy osoba stwarza zagrożenie dla siebie lub innych. Meltdown 

zazwyczaj ustępuje po jakimś czasie sam. 

Niektórzy autystycy mówią o silnym niepokoju występującym przed wystąpieniem 

meltdown. W przypadku małych dzieci lub osób, z którymi komunikacja jest 

utrudniona, pojawiają się niewerbalne oznaki stresu, takie jak szukanie kontaktu                    

z innymi, nasilone stimy, nerwowe chodzenie bez celu itp. Rozpoznanie tego typu 

zachowania powinno prowadzić do próby zapobiegnięcia meltdownowi, który zawsze 

jest nieprzyjemny i wyczerpujący. 

Do czynników, które mogą wywoływać meltdown można zaliczyć niechciane kontakty 

z innymi, zaburzenie rutyny, głośne dźwięki, ostre światło, drażniąca faktura ubrania, 

przemęczenie, lęk, trudności w komunikacji.  

W przypadku osoby nadwrażliwej na dotyk i dźwięk przebywanie w zatłoczonym 

pociągu i głośne komunikaty na stacji mogą spowodować wielki dyskomfort oraz 

przeciążenie sensoryczne, co będzie przyczyną meltdownu. W takiej sytuacji warto 

pomóc takiej osobie się wyciszyć, na przykład przez słuchanie uspokajającej muzyki 

przez słuchawki, aby zablokować głośne odgłosy. Jeśli wiemy, że nadwrażliwość 

może przyczyniać się do pojawienia się lęku warto wyposażyć osobę w sprzęt 

sensoryczny, który pozwoli uniknąć nieprzyjemnych chwil. Takimi gadżetami są np. 

słuchawki wyciszające, kołdra obciążeniowa, gniotki antystresowe czy przyciemnione 

okulary.  

Ważne jest, aby nie tłumić emocji i zapewnić szansę na odpowiednie wyrażenie 

frustracji (np. poprzez uderzenie w worek treningowy, możliwość wykrzyczenia się), 

po czym podjąć działanie uspokajające, takie jak głębokie wdechy, słuchanie 

uspokajającej muzyki czy wyjście na spacer. 

   

Agnieszka Nowak 

Kamila Podoba-Mielcarz 
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Z okazji nadchodzących  

Świąt Wielkanocnych 

Życzymy zdrowia, pogody ducha, 

radości, 

Odpoczynku od codziennych 

obowiązków, 

Cudownych chwil spędzonych  

w gronie bliskich, 

smacznego jajeczka i mokrego 

dyngusa. 


