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Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch wręczył nagrody dla najlepszych Sportowców, Trenerów oraz  stypendia za 
wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 r. Dodatkowo kapituła przyznała nagrodę specjalną imienia Marka Piotrowskie-
go  wieloletniego pracownika Urządu Miasta Jarosławia, pomysłodawcy Plebiscytu  oraz pasjonata badmintona . Nagrodę 
otrzymał Jarosławski Klub Badmintona którego założycielami i trenerami są nasi nauczyciele wychowania fizycznego Pani 
Monika Biela  i Artur  Kurka.  

Dzisiejsza nagroda była dla naszego klubu ogromną niespodzianką i bardzo miłym zaskoczeniem  Otrzymaliśmy ją za-
równo za działalność sportową jak i charytatywną. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na 
sportowych arenach!!!  Serdecznie dziękujemy!!! - powiedziała p. Monika Biela. 

Ponadto II miejsce w Plebiscycie dla sportowców  do lat 16 zajęła nasza uczennica Zuzanna Stęc  

Serdeczne Gratulacje !!! 

 

To był ważny dzień w sportowej karierze córek. Z rąk 
pana Burmistrza Waldemara Palucha odebrały stypen-
dium za najlepsze wyniki sportowe a dodatkowo Zuzia 
zajęła II miejsce w XXXIII Plebiscycie na Najpopular-
niejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia 2022. 
Gratulacje dla wszystkich sportowców i trenerów nagro-
dzonych i nominowanych w plebiscycie. Gratulacje dla 
Combat Aikido , Wiesław Pikor , Ireneusz Frankiewicz— po-
wiedziała mama Zuzanny.  

XXXIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Jarosławia 

https://www.facebook.com/BWPaluch?__cft__%5b0%5d=AZW7f7qvubJYRVxTCpUlbObyctLfiQHsLl97H6Zvdwuq1um-O9VXzhBWfXP_SaAbrcVirB_x8INxCwOcWWk3A3sQaBA_RnkvucdAL2xC_u0BZpSVq7qAPoDWeeilM1bavviG-ufcZrDk8yTelpzMFlNoBDw0Ge5z9sG5prydL_k92PmsE2FwvJzvVVzYHH8qKlfG3pe4_ALpfG-4ak
https://www.facebook.com/umjaroslawia?__cft__%5b0%5d=AZW7f7qvubJYRVxTCpUlbObyctLfiQHsLl97H6Zvdwuq1um-O9VXzhBWfXP_SaAbrcVirB_x8INxCwOcWWk3A3sQaBA_RnkvucdAL2xC_u0BZpSVq7qAPoDWeeilM1bavviG-ufcZrDk8yTelpzMFlNoBDw0Ge5z9sG5prydL_k92PmsE2FwvJzvVVzYHH8qKlfG3pe4_ALpfG
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057304005639&__cft__%5b0%5d=AZX-8PMFrWhqK9D7PcpG1XoJL2rfdkKn2XSE8Lo-ApyszlIMW-GZoXItM4fzOxyFxtGwfONHh6BO_9gzh13KmkddPN0RXLpJXVR-J5k_0VcPvVI1jYnfZ9P7RsOXHapEmuiEJ6YKc2urh84RlC-B3hJIt3MZeNBUpdhHryJ-yIi6LPqupG3b1je7TBYu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000221845494&__cft__%5b0%5d=AZX-8PMFrWhqK9D7PcpG1XoJL2rfdkKn2XSE8Lo-ApyszlIMW-GZoXItM4fzOxyFxtGwfONHh6BO_9gzh13KmkddPN0RXLpJXVR-J5k_0VcPvVI1jYnfZ9P7RsOXHapEmuiEJ6YKc2urh84RlC-B3hJIt3MZeNBUpdhHryJ-yIi6LPqupG3b1je7TBYu
https://www.facebook.com/ireneusz.frankiewicz.90?__cft__%5b0%5d=AZX-8PMFrWhqK9D7PcpG1XoJL2rfdkKn2XSE8Lo-ApyszlIMW-GZoXItM4fzOxyFxtGwfONHh6BO_9gzh13KmkddPN0RXLpJXVR-J5k_0VcPvVI1jYnfZ9P7RsOXHapEmuiEJ6YKc2urh84RlC-B3hJIt3MZeNBUpdhHryJ-yIi6LPqupG3b1je7TBYuRgVXmXx
https://miastojaroslaw.pl/artykul/2153/xxxiii-plebiscyt-na-najpopularniejszego-sportowca-i-trenera-miasta-jaroslawia


W szkole rokrocznie odbywają się Dni Otwarte Szkoły podczas któ-
rych prezentowana jest rodzicom oferta edukacyjna. Dzieci mają oka-
zję do uczestnictwa w przygotowanych przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego grach i zabawach ruchowych. Prezentowane są także 
dyscypliny sportowe, które można uprawiać w szkole np. gimnasty-
ką, gry zespołowe itp  

W szkole zatrudnionych jest w pełnym wymiarze godzin czworo na-
uczycieli. Nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole i na pływalni. Za-
jęcia z pływania odbywają się raz w tygodniu w klasach IV, V i VIII. 
. Wszyscy nauczyciele posiadają stopień nauczyciela dyplomowane-
go. Wśród nauczycieli znajdują się trenerzy badmintona, instruktorzy 
piłki siatkowej, instruktorzy pływania, trener piłki nożnej UEFA B, 
instruktorka tańca, instruktorka piłki ręcznej, sędzia badmintona, in-
struktor szachów. 

Szkoła dysponuje różnorodnym sprzętem sportowym który wykorzy-
stywany jest podczas zajęć. Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt od 
gier zespołowych piłki, pachołki, płotki, stożki, drabinki koordyna-
cyjne, znaczniki, reboundery itp. sprzęt do gimnastyki /maty gimna-
styczne, materace, drążki gimnastyczne, sprzęt do akrobatyki, ła-
weczki/ sprzęt do gier i zabaw ruchowych, akcesoria na pływalnię, 
zegary i zestawy szachowe, sprzęt do badmintona / rakiety, zestawy 
do gry/. Sprzęt do lekkiej atletyki/ oszczepy, kule zeskok do skoku 
wzwyż, piłeczki palantowe/. Na lekcjach dzieci poznają ciekawe for-
my zajęć ruchowych w postaci nowych gier i zabaw. Wprowadzono 
Tag rugby, Ultimate frisbee, Smacked baseball ( zbijany baseball), 
Unihokej, a także slackline na zajęciach z gimnastyki, naukę tańca i 
zajęcia z fitness i zajęcia szachowe. 



Jak się uczyć? / cześć 1 / 
  
Pierwsza zasada uczenia się dotyczy pracy nad koncentracją . Przede 
wszystkim,   aby coś zapamiętać  to musimy się nad tym skoncentrować.  

Zastanówmy się przez chwilę od czego zaczyna się proces przyswajania 
nowych informacji i wiedzy. Informacje docierają do naszego mózgu za 
pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Ponieważ 
napływają   nieustannie i jest ich tak dużo, to nie jesteśmy w stanie 
wszystkich świadomie  przyswoić. Większość z nich nie zostanie zako-
dowana i przepadnie bezpowrotnie . 
Aby informacja miała szansę na trwałe  musi zostać objęta uwagą. To 
podstawowy i niezbędny początek trwałego zapamiętania. Jeżeli  uwagi 
to nie zostanie zapamiętana. Ten mechanizm zna każdy, kto zastanawiał 
się, czy wychodząc z domu wyłączył kuchenkę lub zamknął drzwi na 
klucz.  Jeśli tego nie zapamiętaliśmy to dlatego że nie skupialiśmy się na 
wykonywanej czynność. Nie ukierunkowaliśmy na nią naszej uwagi       

Koncentracja to aktywny proces utrzymania uwagi przez dłuższy czas, 
który pomaga świadomie przenieść informacje z pamięci krótkotrwa-
łej do  długotrwałej.  
Koncentracja łatwo ulega rozproszeniu, dlatego w takiej sytuacji musi-
my ponownie włożyć wysiłek, aby ją utrzymać.  

Przeniesienie informacji z pamięci  sensorycznej do   krótkotrwałej za  
pomocą uwagi nie oznacza  jeszcze że ją trwale zapamiętaliście. Aby 
tego dokonać musicie ją  opracować aktywnie w pamięci krótkotrwałej. 
Proces ten będzie również wymagał od Was koncentracji. Dzięki temu 
przeniesiecie informacje do pamięci długoterminowej, gdzie bardzo rzad-
ko ulega zapomnieniu. O ile będziecie ją powtarzali  

Zdecydowanie łatwiej nam się skoncentrować na wiedzy, książkach któ-
re nas interesują. Możliwe, że kiedyś doświadczyliście  tzw. stanu 
,,Flow” kiedy całkowicie zatraciliście  się i zapomnieliście  o upływie 
czasu. Całkowicie skoncentrowaliście  się na wykonywanej czynności. 
Tak to już jest kiedy coś nas  pasjonuję i interesuje.  
 
 
W następnym numerze ……….. 

 



Przy wyborze wody mineralnej czy źródlanej należy zastanowić się przede wszystkim, 
jaki jest nasz stan zdrowia. Woda mineralna jest wzbogacona w zdecydowanie większą 
ilość składników mineralnych niż źródlana. Każda woda mineralna ma też inny skład 
tych minerałów (wapń, sód, magnez, potas). Inna zawartość minerałów będzie odpowied-
nia dla osoby chorującej na nadciśnienie, inna dla osoby z osteoporozą, a jeszcze inna dla 
osób mających problemy z koncentracją. Ważna jest też aktywność fizyczna oraz wiek. 

Woda źródlana ma mniejszą zawartość minerałów, jest łagodniejsza w smaku i w sposo-
bie oddziaływania na organizm niż woda mineralna. Poleca się ją dzieciom, osobom star-
szym i o umiarkowanej aktywności fizycznej, a także z nadciśnieniem i chorobami nerek. 
Woda mineralna ma większą zawartość minerałów, jest twardsza, ma intensywniejszy 
smak. Dostarcza większą ilość składników, takich jak magnez, wapń, sód. Kto powinien 
ją pić? Osoby o dużej aktywności fizycznej, przebywające w wysokich temperaturach, 

które dużo się pocą, a także cierpiące na osteoporozę, z zaburzeniami trawienia i dolegliwościami żołądkowymi. 

Często zastanawiamy się, jaką wodę powinniśmy pić – mineralną czy źródlaną? Oto 
kilka wskazówek.  

Magnez jest przede wszystkim potrzebny do prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Nie-
dobory prowadzą do zaburzeń układu krążenia i układu nerwowego, mogą pojawiać się 
skurcze. Magnez opóźnia procesy starzenia i wzmacnia odporność organizmu. 

Sód reguluję gospodarkę kwasowo-zasadową organizmu, zapobiega odwodnieniu - regu-
luje gospodarkę wodną naszego ciała. Jego niedostateczna podaż może powodować osła-
bienie, skurcze mięśni oraz problemy z koncentracją i pamięcią. Zapotrzebowanie na sód 
zależy od wieku i aktywności fizycznej. Nadmiar sodu może przyczyniać się do powsta-
wania nadciśnienia tętniczego oraz udarów mózgu. 

Właściwa ilość wody wypijana każdego dnia to około 0,33 ml na kilogram masy ciała, co daje nam około 2,5-3 l na dobę ! 
Ważne jest, by nie wypijać dużej ilości wody naraz. - Często jest tak, że nie pijemy wody przez cały dzień, bo zapominamy, 
nie mamy czasu. Niestety, woda wypita w dużej ilości od razu zostanie jedynie bardzo szybko wydalona, a nie spowoduje na-

Woda gazowana czy niegazowana? 

Woda gazowana czy niegazowana? Wielu z nas woli wodę gazowaną, uważając, że ma 
lepszy smak i szybciej orzeźwia. Jednak woda gazowana ze względu na wyższą zawartość 
dwutlenku węgla może powodować wzdęcia, gromadzenie gazów, zgagę czy zaburzenia 

Człowiek w 70 procentach składa się z wody. Dla prawidłowego przebiegu wszystkich 
procesów życiowych jest zatem ona niezbędna. Regularne dostarczanie wody gwarantu-
je prawidłowy przebieg funkcji metabolicznych, wpływa pozytywnie na zdrowie i sa-
mopoczucie. - Warto pić wodę, ponieważ poprawia metabolizm, przyspieszając i wspo-
magając procesy trawienia. Tym samym ułatwia odchudzanie, jest pomocna u osób z 



Pewnego dnia na swej drodze stanęły Prawda i Kłamstwo  

Dzień dobry 
powiedziało 
Kłamstwo  

Dzień dobry . 
Odpowiedziała Prawda  

Wtedy Prawda rozejrzała się wokół, aby  sprawdzić  czy to prawda. I była to prawda . 

Piękny  dzień . 
Powiedziała Prawda  

Jeszcze piękniejsze jest 
jezioro 
 
Powiedziało Kłamstwo 

Wtedy Prawda spojrzała w stronę jeziora i 
zobaczyła że Kłamstwo mówi prawdę i kiw-
nęła głowa  

Woda jest cudowna . 
Popływamy 

 
Kłamstwo i Prawda zdjęły ubrania i popłynęły spokojnie. 

  
 
 
Jednak chwilę  później  
Kłamstwo zawróciło do brzegu.  
 
Ubrało się w szaty  Prawdy i odeszło.  

Kłamstwo podbiegło do wody i powiedziało  

Prawda  dotknęła  wody palcami  a woda naprawdę 
była cudowna. 

Prawda  niezdolna do przebrania się 
w ubrania  Kłamstwa zaczęła chodzić 
bez niczego i ten widok wszystkich 
przerażał.  
I tak do dnia dzisiejszego ludzie wolą   
pięknie ubrane Kłamstwo niż nagą 
Prawdę. 
Jaki dla nas z tego morał  
 

… Czasem nawet Kłamstwo 
momentami mówi Prawdę 
żeby osiągnąć swój cel... 

Piękny dzień .  
Powiedziało Kłamstwo  



Obchodzone 8 marca święto znane jest niemal na całym świecie. Wiele osób błędnie zakłada, że Dzień Kobiet ma swoje początki w czasach 
PRL-u. Okazuje się, że prawda jest całkiem inna. Historia Dnia Kobiet sięga wydarzeń z 8 marca 1908 roku w Stanach Zjednoczonych. Wte-
dy to miał miejsce strajk pracownic branży włókienniczej, podczas którego kobiety domagały się wyrównania płac oraz równych praw poli-
tycznych dla kobiet                                                                                                                                                                                                                         
W Niemczech 8 marca mężczyźni wręczają kobietom czerwone goździki.                                                                                                                                   
Symbolem Dnia Kobiet we Włoszech są żółte mimozy, którymi mężczyźni obdarowują tego dnia panie.                                                                                      
W Chinach w państwowych przedsiębiorstwach kobiety otrzymują z okazji Dnia Kobiet pół dnia wolnego.                                                                                        
Co ciekawe, w niektórych krajach święto Kobiet jest obchodzony jako Dzień Matki. Dotyczy to Rumunii i Bułgarii, gdzie 8 marca dzieci 
obdarowują swoje mamy i babcie prezentami.                                                                                                                                                                                   
W Polsce Dzień Kobiet po raz pierwszy odbył się 24 marca 1924 roku. Wówczas jednak święto pań nie cieszyło się zbyt wielką popularno-
ścią. Zmieniło się to w okresie PRL-u. Już wtedy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca cieszył się dużym 
zainteresowaniem. W zakładach pracy wręczano kobietom kwiaty, najczęściej goździki i tulipany. Jednak ze 
względu na swój polityczny charakter 8 marca był traktowany niczym przymusowe święto. Dopiero w la-
tach 90-tych zaczęto postrzegać je jako święto kobiet.                                                                                                                  
Od 1993 roku 8 marca nie jest w Polsce dniem wolnym od pracy, jednak kobiety mogą liczyć tego dnia na 
drobne upominki. W polskich szkołach chłopcy wręczają nauczycielkom i koleżankom z klasy kwiaty.                                                                                                                            

Jakie kwiaty wręczyć na Dzień Kobiet?                                                                                                                                                                                
Mogłoby się wydawać, że goździki oraz tulipany są już oklepane i wiążą się tylko z zamierzchły-
mi czasami. W rzeczywistości jednak co roku w marcu kwiaty te są do zdobycia na każdym kro-
ku. To pokazuje, że zachowały się one już w kulturze – dlatego nie będzie żadnym faux-pas, żeby 
właśnie na taki bukiet postawić. Co więcej, tulipany są jedną z najbezpieczniejszych opcji, 
ponieważ doskonale prezentują się zarówno w kompozycji innych kwiatów, jak i pojedynczo. Na 
koniec warto dodać, że wybór kolorystyki i rodzaju kwiatów powinien zależeć od poziomu 
relacji z daną osobą. W przypadku przyjaciółki czy koleżanki z pracy bezpieczniej postawić na 
klasyczne tulipany w żółtym kolorze. Z kolei dla osób, które darzymy głębszym uczuciem, dedy-
kowane są mocne czerwone i różowe barwy. Choć klasyczne róże kojarzą się raczej z walentyn-
kami, to sprawdzą się także przy innych okazjach.  



Najlepsze życzenia dla wszystkich Pań i Dziewcząt  z okazji DNIA KOBIET od redakcji 



A sąsiad się tak stara 
tak wszystko segre-
guje, a potem przy-
jeżdżają po te śmieci 
i  na jedna pakę 

 

To nie tak 
 
Przecież to 
się zmieniło 

 
Wewnątrz mojej 
śmieciarki są sekcje, 
wszystko trafia do 
specjalnych prze-
gród nic się nie  
miesza  A  koledzy przyjeż-

dżają osobnymi 
śmieciarkami po 
każdy rodzaj śmieci, 
ot cała tajemnica. 

 

Proszę Pani  to niej 
skompli,,, skompli-
ko…... skompli…. 
przecież to proste  

SEGREGUJESZ 
MNIEJ  

ŚMIECISZ!!!!! 

Zagadnienie odpadów rodzi pytania i wątpliwości: jak segregować, po co to robić, ile czasu nasze śmieci będą się rozkładały, co mogę 
zrobić, aby produkować ich mniej... Tych i podobnych pytań i wątpliwości jest dużo. Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można 
odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim: szkło opakowaniowe – butelki i słoiki, papier – gazety, papier biurowy. Istotne 
jest kupowanie opakowań biodegradowalnych, rezygnacja z foliowych jednorazówek, plastikowych opakowań i sztućców. Istotne jest 
również oddzielenie surowców od resztek jedzenia, oczyszczanie opakowań i zgniatanie ich przed wrzuceniem do odpowiednich pojemni-
ków.  

Czy recykling jest potrzebny? Recykling jest szalenie istotny dla gospodarki krajów rozwiniętych. Umożliwia wytwarzanie nowych pro-
duktów przy użyciu mniejszej ilości surowców i energii. Produkty z recyklingu są uprzywilejowane, ponieważ pozwalają nam chronić 
zasoby naturalne z przyrody.  



Mała Encyklopedia 

29 kwietnia 1924 roku wprowadzono w Polsce nową walutę - 
Złoty Polski. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, 
wartość   1 złotego ustalono na 9/31 grama (ok. 0,29) czystego 
złota (co odpowiadałoby 78.21 dzisiejszym złotym, ale jego 
siła nabywcza zbliżona była raczej do 10 dzisiejszych złotych. 
Złoty Polski zastąpił poprzednią walutę II Rzeczpospolitej - 
Markę Polską. Wymiana nastąpiła w stosunku 1 800 000 ma-
rek za 1 złotego 

Czy wiecie, że najkrótszą rzeką Europy jest Ombla?                                                     
Ta chorwacka rzeka, pomimo swojego dość dostoj-
nego wyglądu ma długość mniej więcej 30 metrów, 
po czym wpada do Adriatyku...   Bo małe jest piękne  

Czy wiecie, że 
największym 
polskim gadem 
jest Wąż Esku-
lapa?   Ten nie-
jadowity wąż 
może dorosnąć 
do ponad 2 me-
trów długości 
(odnotowany 
rekord wynosi 
225 cm) odży-
wia się mysza-
mi i innymi 
małymi ssaka-
mi, jaszczurka-

mi, jajami, pisklętami, małymi ptakami oraz małymi węża-
mi. W Polsce można go spotkać w zasadzie tylko w Biesz-
czadach, a jego krajowa populacja ocieniana jest na jakieś 
100 osobników. Gad  objęty jest ścisłą ochroną . 

Czy wiecie, że 
największą 
rybą występu-
jącą w Polsce 
jest sum?  Ta 
największa 
słodkowodna 
ryba Europy 
może 
(przynajmniej 
teoretycznie) 
dorastać do 5 

metrów długości i 300 kilo wagi Polski rekordowy złowiony 
(i wypuszczony) sum miał 261 cm długości.  

Mazury często nazywa się Krainą Tysiąca Jezior. 
Informacja w nazwie jest oczywiście fałszywa. 
Naprawdę na Mazurach jest prawie trzy razy wię-
cej jezior - około 2 600  

Czy wiecie, że największym lasem w Polsce jest zajmująca 1372 
kilometry kwadratowe Puszcza Notecka? Choć generalne rośnie 
ona na terenach ubogich w wodę (za to może pochwalić się 
pięknymi wydmami i sandrami) to na jej terenie jest ponad 90 
zbiorników wodnych (głównie na pograniczu Puszczy nas Wartą 





 

Savoir‑vivre czyli zasady dobrego wychowania, to obowiązujący kulturalnych ludzi kodeks 

zachowań w określonych miejscach, sytuacjach. Jego znajomość ułatwia właściwe kontakty z innymi 
ludźmi.  

Jak  usiąść  przy stole ? 

Siadając przy stole, należy usiąść na krześle w taki sposób, by plecy opierały się 
o oparcie, abyśmy się nie garbili. Przy stole należy bowiem siedzieć wyprosto-
wana Nie poprawiaj makijażu w towarzystwie i miejscach publicznych 

 

Nie poprawiaj makijażu w towarzystwie i miejscach publicznych 
 
To bardzo nieelegancki nawyk. Inni ludzie często czują się speszeni, gdy ktoś 
obok nich załatwia swoje osobiste sprawy. Jeśli zapomniałaś o pomalowaniu ust 
przed ważnym spotkaniem, możesz zrobić to w tramwaju, posiłkując się małym 
lusterkiem. Jednak nakładanie fluidu i pudrowanie noska lepiej wykonaj w toa-
lecie. 

 

Kto przedstawia się pierwszy ? 

Generalnie mężczyzna przedstawia się kobiecie, zaś młodsza kobieta – starszej (ale nie bądź 
zbyt szybka – to starsza kobieta wyciąga dłoń pierwsza). W pracy swoje imię i nazwisko 
pierwsza wymienia osoba młodsza rangą  

 
 
 

Gdy wpadasz na znajomych Jeżeli jesteś w towarzystwie innych osób, nie masz obowiązku 
zatrzymywać się i wdawać w rozmowę. Wystarczy „dzień dobry” i skinienie głowy. Pierwszy 
kłania się ten, kto wchodzi do pomieszczenia, bez względu na płeć. Miej więcej wyrozumiało-
ści dla płci przeciwnej – faceci często nie poznają kobiet spotykanych w innych niż zwykle 
miejscach. To nie zła wola tylko... taka ich natura.   

 

 

Powiedz pierwszy „dzień dobry”, nic Ci się nie stanie.  

Najbliższych sąsiadów warto znać, bo mogą okazać się pomocni, np. w razie awarii. Poza tym, 
przyjemniej się mieszka w otoczeniu przychylnie nastawionych ludzi. Pozdrawiaj więc tych, 
których regularnie spotykasz na klatce schodowej. Przekonasz się wkrótce, że uznają Cię za 
znajomego. ola, tylko... taka ich natura.  

Uśmiech zamiast kwaśnej miny Nawet jeżeli nie masz dobrego humoru, staraj się tego 
nie okazywać. Mimo wszystko uśmiechaj się, a zobaczysz, że wtedy więcej uda ci się 
załatwić.  
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JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI ?  

Rozwój zainteresowania nauką i motywacją do spełniania obowiązków szkolnych 
zależy w dużej mierze od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szko-
le. Jeśli rodzice będą pytać co ciekawego robiono w szkole, podziwiać zapisy w ze-
szycie, prosić aby przeczytało fragment, którego się nauczyło to wszystko będzie 
poparte pochwałami- wtedy uczeń będzie czuł satysfakcję z własnych osiągnięć                           
i chętniej będzie pogłębiał wiedzę.  

Organizacja czasu wolnego dziecka. 

Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi 
sobie z organizacją czasu. Zacznie mu się wydawać, że nauka zajmuje mu cały dzień, i traci możliwość do zabawy. Ignorując 
naukę będzie nawarstwiał zaległości i coraz bardziej zniechęcał się do obowiązku szkolnego. Zadziała mechanizm „błędnego 
koła”. Mając zaległości, będzie otrzymywał negatywne oceny, a to spowoduje niezadowolenie rodziców i krytykę metod szkol-
nych. Dziecko przekonane tym, że szkoła jest niesprawiedliwa, tym bardziej przestanie się uczyć.  

Dziecko powinno mieć zapewniony skromny chociaż, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu 
będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Należy od początku przyzwyczaić dziecko do 
uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza.  

Oto kilka refleksji na temat, jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce.  

Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obo-
wiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których nie zauważyło, po-
móc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić ale nie robić za dziecko. 

Interesuj się postępami dziecka.  

Sama obecność rodziców na zebraniu w szkole jest dla dziecka bardzo istotna. Świadczy bowiem o zainteresowaniu problema-
mi syna, czy córki, o tym, że sa dla rodziców ważni. Jednak równie ważne jest zachowanie ojca, czy matki po przyjściu do do-
mu i sposób przekazania informacji o zebraniu. Dziecko oczekując na powrót rodzica z wywiadówki przeżywa duży stres i to 
nie tylko to, które ma cos na sumieniu.  

  Po powrocie do domu spróbujmy: powstrzymać emocje.                                                                                                                                                     
- Przekraczając próg domu nie krzyczmy np. „koniec z telewizją dopóki nie poprawisz ocen” itp.                                                                                                                         
- znajdźmy czas na rozmowę -                                                                                                                                                                                          
- nie zaczynajmy od informacji negatywnych                                                                                                                                                                  
- mówmy o swoich odczuciach np. miło mi było, gdy Pani Cię pochwaliła lub zmartwiło mnie Twoje 
zachowanie w szkole.                            

 - gdy są problemy- wspólnie ustalmy ich rozwiązanie  

Wspieraj, ale nie wyręczaj.  

Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice 
maja dziecko wspierać. Częstym problemem jest odrabianie pracy domowej. Domowe popołudnia to 
poligon: „ kiedy masz zamiar odrobić lekcje?”, „ zabierz się w końcu do odrabiania zadań” itp. Praca 
domowa angażuje trzy strony: rodziców, nauczyciela oraz dziecko. Każda ze stron ma własne zadania i 
obowiązki. Rodzice często za bardzo się angażują. Myślą, że w ten sposób pomagają dziecku, ale brną 
w ślepą uliczkę, bo dzieciom coraz mniej zależy na odrabianiu lekcji. Pomagając dziecku w odrabianiu 
zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać go do samodzielnej pracy. W procesie 
uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo 

odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudno-
ści, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także uczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim uczy się odpowie-
dzialności za swoje postępowanie.  

Mądrze motywuj. 

 W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa duża role. Jest siłą pobudzająca do nauki, zdobywania wiedzy, rozsze-
rzania zainteresowań. Kiedyś uważano, że groźba pasa lub awantury zmotywuje do nauki. Od kar lepsze są nagrody, ale stoso-
wanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie 
miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem. Chwaląc dziecko stosujmy tak zwana pochwałę opisowa tzn. nie mówmy 
wprost: jesteś grzeczny, jesteś mądry, bo taka pochwała wprawia w zakłopotanie. Spowodujmy, by dziecko tak samo pomyśla-
ło o sobie mówiąc, co widzimy, co czujemy.  



JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI ?   

Doceniaj osiągnięcia dziecka  

Warto rozróżnić tu dwa pojęcia: osiągnięcia a stopnie. Często pytamy dziecko 
po powrocie do domu: „co dziś dostałeś”, a powinniśmy zapytać: „czego się 
dziś nauczyłeś”. O ile łatwo jest doceniać osiągnięcia dziecka, które otrzymuje 
dobre stopnie, to gorzej jest z dzieckiem, które ma  kłopoty w nauce. Na począt-
ku warto się zastanowić, czy niepowodzenia w nauce nie są objawem jakiejś 
przyczyny. Jest różnica miedzy dzieckiem, które nie chce się uczyć, a takim, 
które uczy się wolno i nie jest w stanie zrobić tego, co się od niego wymaga. W 
rozpoznaniu problemu może pomóc rozmowa z wychowawca, czy pedagogiem 
szkolnym. 

Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie.  

Często mamy okazje słyszę, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, 
które są wrogami sukcesu. Zastanówmy się skąd się to bierze. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietkę i tak o nim 
myślimy: „ten jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. A przecież 
każde dziecko może być postrzegane jako osoba o wielorakich cechach: raz nieśmiała, raz hałaśliwa, raz powolna i zamyślona, 
a raz szybka i zdecydowana, ale nigdy niejednakowa, zawsze mająca szanse rozwoju. Jak uwolnić dziecko z przypisanej mu 
roli?                                                                                                                                                                                                                    
a) poszukać sposobu zaprezentowania dziecku innego obrazu jego osoby b) stworzyć sytuacje, w której dziecko może zobaczyć 
siebie w innym świetle c) pozwolić dziecku usłyszeć, jak mówimy o nim cos pozytywnego d) określić wzór zachowania, jakie-
go oczekujemy e) przypomnieć dziecku jakieś poprzednie osiągnięcia f) powiedzieć, jakie są nasze odczucia i oczekiwania                                                    
Opatrywanie dzieci etykietkami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości. Pięknie jest to ujęte w słowach:                          
„ Kto wie kim każdy z nas mógłby się stać, gdyby choć jedna osoba uwierzyła w nas na tyle, by pomóc nam zbadać nie-
zbadaną cząstkę naszej osobowości”.  Dzieci manifestujące lek przed porażką częściej doznawały niepowodzeń niż sukce-
sów, a ich porażki były eksponowane przez innych.                                                                                                                                                 
Ich lęk przed porażką jest wynikiem specyficznego typu oddziaływań:                                                                                                                
- zakazów („jak nie potrafisz, to nie rób”)                                                                                                                                                                        
- zagrożeń („jeżeli tego nie zrobisz, to…”)                                                                                                                                                                     
- powstrzymywania („zostaw, niech to zrobi ktoś inny”)                                                                                                                                        
- akcentowania słabych stron („myślenie nigdy nie było twoją mocną stroną”)                                                                                                                 
- eksponowania niepowodzeń („ ty jak zawsze nic nie umiesz”)                                                                                                                           
Lek przed niepowodzeniem powoduje u tych dzieci występowanie tendencji do rezygnacji, formu-
łowania niskich aspiracji i niskich oczekiwań, do unikania zadań czy wręcz wagarowania.  

Buduj w dziecku poczucie własne wartości  

Dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Zadaniem rodziców jest pomóc zna-
leźć swoje silne strony i nauczyć dzieci wykorzystywać je do zdobycia całej satysfakcji, jaka mogą przynieść. Rola rodziców 
jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę by zrekompensować poczucie niskie wartości, by znaleźć sposób zrów-
noważenia swojej słabości, by dziecko myślało: „może nie jestem najlepszym uczniem w klasie, ale najlepiej śpiewam, czy 
gram w piłkę”. Jest to szczególnie ważne w okresie dojrzewania, bo wówczas często jedynym źródłem poczucia własnej war-
tości jest akceptacja grupy rówieśniczej. Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje 
utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.  

Kiedy dziecko nie powinno odrabiać zadań domowych?  

· Od razu po zakończeniu lekcji w szkole, ponieważ dziecko ma prawo czuć się zmęczone. Czasa-
mi wystarczy pół godziny lub godzina wytchnienia. · Bezpośrednio po obfitym posiłku, 
zwłaszcza głównym tj. obiedzie, kolacji – ponieważ organizm nastawiony jest na trawienie. · 
Późnym wieczorem, po godzinie 20 – 21.  

Omówione wyżej zasady są dość ogólne. Nie da się sformułować gotowej recepty, jak po-
magać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Jedne dzieci nie mają prawie 
żadnych problemów z nauka, innym nie idzie z większości przedmiotów. Rodzicielska 
„pierwsza pomoc” powinna być wiec dostosowana do potrzeb dziecka, a rodzice znają swo-
je dzieci najlepiej. Warto jednak pamiętać słowa prof. Zenona Klemensiewicza: „Żeby in-
nych zapalić, trzeba samemu płonąć” Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, 
bo zamiast chodzić do szkoły wolałyby robić coś zupełnie innego. Rodzic powinien pamię-
tać, że nauczyciel jest jego sprzymierzeńcem w wychowaniu, a nie wrogiem. Dlatego też 
rodzice winni utrzymywać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wy-
chowawcą, bez względu czy ich dzieci osiągają sukcesy czy też porażki.  



PROPONOWANE DANIE DNIA  - ŚNIADANIE ,,TRAMPKA”  

Do środka dajemy ulubiona szynkę , tarty 
ser i przyprawy  

Na ser wbijamy jajko i tak przygotowane bułki za-
piekamy w piekarniku.  

 



ZAGADKI   -  ZNASZ ODPOWIEDŹ ? 

Redakcja  
Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu ul. Żeromskiego 4 
Wydawca / Bogusław Musur/ 

W samochodzie zostawiono psa, by przez noc pilnował auta przed kradzieżą. Rano w samo-
chodzie nie ma kół, a za wycieraczką karteczka: "Nie krzyczcie na psa, szczekał cały czas".  

W języku funkcjonują określenia "niemiecka jakość" i "chińska tandeta". 
Wielki Mur stoi już prawie dwa tysiące lat. A Mur Berliński?  

W mieszkaniu dzwoni telefon. Kowalski, ojciec trzech dorastających córek podnosi telefon. 
- Halo, czy to ty żabciu? - słyszy w słuchawce ciepły baryton. 
- Nie, przy telefonie właściciel stawu.  

Ojciec ogląda zeszycik synka: 
- Czemu, synku, tak nierówno literki piszesz?! 
- To nie literki tatusiu, to nuty.  

- Proszę pani! Pani pies goni jakiegoś faceta na rowerze! 
- Niemożliwe! Mój pies nie umie jeździć na rowerze...  

Budynek ma cztery kondygnacje. 
Im wyższe piętro, tym więcej ludzi tam mieszka. 
Na które piętro najczęściej jeździ winda?  

Winda może pomieścić nie więcej niż 6 osób dorosłych 
lub nie więcej niż 9 dzieci. 


