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Bądź bezpieczny w Internecie.
Czy wiesz, że Internet jest źródłem zagrożeń? Czy wiesz, jak się przed
nimi ustrzec? Poniżej znajdują się linki do stron, które pomogą Ci w
bezpiecznym korzystaniu z sieci.
Serwis programu Dziecko w Sieci.
Znajdziesz tu szereg informacji
na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu. Specjalnie dla Ciebie –
zakładka Dzieci
Serwis dla młodych internautów.
Dołącz do Sieciaków, zainstaluj
w komputerze Spociaka i baw się,
ucz i zdobywaj nagrody!
Kiedy spotka Cię coś nieprzyjemnego
lub złego w Internecie, nie wiesz co
zrobić i nie masz kogo o to zapytać
- skontaktuj się z

Helpline.org.pl

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu !
1. Nie podawaj swoich danych osobowych
2. Posługuj się pseudonimem.
3. Sprawdzaj wiarygodność wszystkich informacji.
4. Nie podawaj hasła żadnej osobie.
5. Jeśli chcesz coś kupić w Internecie, skonsultuj się z rodzicami.
6. W sieci krąży wiele wirusów, dlatego zaopatrz się w program antywirusowy.
7. Nigdy nie otwieraj e-mail od nieznanych osób, bo mogą zawierać wirusy.
8. Szanuj użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jakbyś chciał, żeby oni
traktowali Ciebie.
Dawid Karniej

Walentynki
Walentynki to święto obchodzone
14 lutego. Jego nazwa pochodzi od
św . Walentego, którego wspomnienie
liturgiczne

w

kościele

katolickim

obchodzone jest również tego dnia.
W tym szczególnym dniu zakochani
wysyłają do swoich drugich połówek
listy

zawierające wyznania miłosne,

kwiaty, a także

drobne

upominki.

Walentynki

obchodzone są w południowej

i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa
północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego
grona znacznie później. Swój początek walentynki
miały już w starożytnym Rzymie, gdzie obchodzono
Luperkalia.

Czczono

wtedy

Junonę,

rzymską

boginię kobiet i małżeństwa. Do Polski obchody
walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego. Popularność uzyskały
jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Święto to początkowo konkurowało o
miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym
potocznie Nocą Kupały, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Obecnie
całkowicie wypartym przez walentynki.
http://vivalavita.pl/artykul/

Walentynki są raz w roku,
pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny
i promienny jak dzień wiosny.

Kamila Kołtunowicz

WALENTYNKOWE CIEKAWOSTKI



Zwyczajem w tym dniu jest
wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne oraz
obdarowywanie

się drobnymi

upominkami.



Symbolem święta jest czerwone
serce oraz Amor.

Kącik młodego twórcy
Bal przebierańców
Każde dziecko duże, małe,
lubi bale w karnawale.
Można zmienić się w królewnę,
w królewicza można też,
są cyganki, wróżki, żabki,
jest Batman, Supermen i jeż.
Marlena Antoniuk

Karnawałowe zabawy

Chodźcie z nami!
Karnawał zaprasza nas!
Muzyka już gra, balony dzieci dmuchają,
serpentyny się plączą, zabawę zacząć czas.
Muzyka do tańca zagrała wesoło
wirują radośnie wszystkie pary wkoło.
Żal nam będzie iść do domu,
gdy zabawa skończy się.
Wszystkim opowiemy wokół,
że to był wspaniały dzień.
Klaudia Mechla

Warto przeczytać
DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA
- SZTUKA UCZENIA SIĘ CZYLI O METODZIE PPLPP.
„Człowiek uczy się przez całe życie” – głosi stare przysłowie, któremu nie można
odmówić słuszności. Od najmłodszych lat stale musimy przyswajać sobie nowe
wiadomości. W szkole uczymy się tabliczki mnożenia, chemicznych wzorów czy
podziału bezkręgowców. Po skończonej edukacji proces przyswajania wiedzy
nie kończy się. Musimy zapamiętywać nowe wiadomości potrzebne w pracy
zawodowej czy codziennym życiu. Skoro uczenie się jest tak istotną częścią
życia, warto jest zapoznać się z bardziej efektywnymi jego technikami.

Tradycyjne metody przyswajania sobie wiedzy jak np. metoda ZZZ ( Zakuć Zdać
Zapomnieć) czy czytanie książki „od deski do deski” są nudne, uciążliwe i nie
przynoszą dobrych rezultatów.

Ciekawą metodą, która pozwala na szybszą naukę jest PPLPP opisana
w książce J. Knoblaucha pt. „Sztuka uczenia się, czyli jak posiąść wiedzę, nie
wpadając w stresy”. Metoda ta opiera się na tzw. Pięciu Krokach – etapach pracy
nad przyswajanym tekstem. Wszystkie kroki odpowiadają kolejnym literom,
które składają się na nazwę techniki, co pozwala łatwo ją opanować i sprawia
wrażenie zabawy. Dzięki temu łatwiej zachęcić dzieci i młodzież do zapoznania
się z jej zasadami.
1. Pierwszy krok w uczeniu się metodą PPLPP polega na PRZEGLĄDZIE
materiału przed jego dokładnym przeczytaniem. Uczący się czyta najpierw
spis treści, aby zorientować się jak zbudowana jest książka. Przejrzenie
wstępu

pozwoli

dostrzec

temat

pozycji.

Warto

także

poznać

podsumowania znajdujące się na końcu poszczególnych rozdziałów oraz
„przekartkować” książkę, czytając tytuły części, oglądając ilustracje.
2. Drugi krok to postawienie PYTAŃ dotyczących tego, co w danym materiale
jest najważniejsze. Mogą to być tzw. „ pytania policyjne” : Kto? Co? Jak?
Kiedy? Dlaczego? Gdzie? Takie stawianie pytań przed nauką sprawia, że
w czasie przyswajania materiału umysł jest nastawiony na cel uzyskania
dokładnej odpowiedzi na frapujące pytania. Pytania budują ponadto w
uczącym się silniejszą motywację, ponieważ pomagają w stwierdzeniu luk
w wiedzy oraz nadają sens nauce, stanowiąc swoiste wyzwanie.

3. Litera L oznacza LEKTURĘ, czyli jak to określa Knoblauch w swojej
książce -„czytanie z otwartymi oczami i pamięcią”. Jest to najważniejsza
czynność tej metody. Efektywne uczenie się wymaga bezwzględnej
koncentracji. Warto też w trakcie czytania przyjąć też odpowiednią
postawę:

twarde

krzesło,

stopy

na

podłodze,

szybkie

tempo.

Uczeń czytając powinien wychwycić główne myśli, może zakreślać
markerem ważne partie tekstu lub notować na marginesie. Podkreślamy to
co nowe, czego musimy się nauczyć, co chcemy widzieć przy powtarzaniu.
Dlatego ilość zaznaczonego tekstu nie powinna być wielka. W trakcie nauki
uczeń powinien być stale czujny, przypominać sobie, że celem lektury ma
być zrozumienie i zapamiętanie materiału. Warto też zwracać uwagę na
tabele i ilustracje.
4. Krok czwarty to P jak PRZYSWAJANIE , czyli odtwarzanie pamięciowe
przeczytanego tekstu własnymi słowami.

Powtórzyć treść materiału i w

dodatku po swojemu można tylko wtedy, gdy ją rozumiemy. Dlatego też
zamiast „ kuć” na pamięć, lepiej uczyć się wyrażania tekstu własnymi
słowami. Powinno się także odtwarzać treść głośno, ponieważ uruchamia
się wtedy maksymalnie pamięć. Inną metodą przyswajania wiedzy jest
notowanie na marginesie tekstu. W odpowiednim miejscu zapisujemy
główną myśl fragmentu.
5. Ostatnie P to POWTARZANIE przyswojonego materiału. Doświadczalnie
stwierdzono, że najlepsze wyniki daje dokonanie powtórek w drugim,
ósmym i trzydziestym dniu po przyswojeniu materiału. Jednak już podczas
nauki należy kontrolować stopień zapamiętywanych wiadomości.

Powtarzanie materiału należy przeprowadzać według określonego wcześniej
rozkładu,

lecz

Stwierdzono

nigdy

przed

samym

egzaminem

czy

sprawdzianem.

następującą zależność: powtarzając określoną dawkę

materiału:
24 razy w ciągu 1 dnia zapamiętujemy około 40%
12 razy w ciągu 2 dni zapamiętujemy około 50%
8 razy w ciągu 3 dni zapamiętujemy około 60%
6 razy w ciągu 4 dni zapamiętujemy około 70%
4 razy w ciągu 6 dni zapamiętujemy około 80%
2 razy w ciągu 12 dni zapamiętujemy około 90%
Ponad

połowę

czasu

przeznaczonego

na

przyswajanie

danego materiału,

należy poświęcić na zrealizowanie założeń kroku drugiego (pytania) i czwartego
(przyswajanie). Badania przeprowadzone w najróżniejszych szkołach i uczelniach
niezbicie wykazują, że osoby stosujące metodę PPLPP osiągają wyższe średnie,
wkładając w to mniej pracy niż ich koledzy, którzy nie znają tych technik. Nie
chodzi więc o to ile się uczysz, ale jak. Nie liczy się czas nauki, ale jakość jego
wykorzystania. Aby jednak metoda PPLPP przyniosła oczekiwane rezultaty należy
wykonywać wszystkie etapy pracy nad przyswajanym tekstem. Zamiast
żmudnego ślęczenia nad materiałem, tradycyjnego „wkuwania” na pamięć warto
zmienić swoje nawyki związane z uczeniem się. Zapewne na efekty nie trzeba
będzie zbyt długo czekać.
http://www.10lo.pl/0publikacje0/pub2.html

Ciekawostki ze świata nauki
Naukowcy opracowali metodę pozwalającą naprawić uszkodzony mózg.
Zespół

naukowców

z

kilku

amerykańskich

uniwersytetów stworzył układ elektroniczny, który
może kierować wzrostem aksonów w uszkodzonym
mózgu i choć częściowo naprawić go.

Spadek

populacji

owadów

Zmniejszenie

na

świecie

liczby

może

owadów

zagrozić

zapylających

ludziom.
kwiaty

w Indiach zaczęło zagrażać tamtejszej produkcji rolnej.
Jeśli wyginą owady, ludzie także nie przetrwają.

Zużyte baterie od samochodów elektrycznych i hybryd mogą się
przydać do magazynowania "zielonej" energii”. Naukowcy z koncernu
motoryzacyjnego opracowali technologię
zużytych

baterii

elektrycznych
wykorzystywane
pozyskiwania

i

hybryd.
w

energii

powtórnego wykorzystania

samochodów
Będą

one

rozwiązaniach
ze

źródeł

odnawialnych.
Bartosz Kasperek

TRZYMAJ FORMĘ, CZYLI ZDROWY STYL ŻYCIA.

Bartosz Kasperek

Propozycje na ferie
Pozycja

obowiązkowa dla wszystkich fanów

i miłośników Harry'ego Pottera, teraz w zupełnie
w nowym, wzbogaconym wydaniu! Odkryj świat
niesamowitych baśni Barda Beedle'a, pełnych magii,
fantazji i tajemniczości. To miejsce, w którym
śmiech i radość przeplata się ze strachem, smutkiem
i

przerażeniem.

Daj

się

ponieść

wyobraźni!

"Baśnie Barda Beedle`a" autorstwa Joanne Kathleen Rowling to zbiór pięciu
odrębnych historii. To nie lada gratka dla licznej rzeszy sympatyków
i entuzjastów przygód młodego czarodzieja z Hogwartu. Pozycja przeznaczona
przede wszystkim dla wszystkich miłośników serii powieści o Harrym Potterze,
jak również fanów powieści fantasy i science fiction.
Dawid Karniej

Niezwykle pouczająca i wzruszająca opowieść
o

akceptacji,

zrozumieniu

oraz

szlachetności.

August jest 10-letnim chłopcem, jednak od urodzenia
zmaga się z deformacją twarzy, która skutecznie
utrudnia jego relacje z rówieśnikami. Pomimo 27
przebytych operacji jego wygląd nadal znacznie różni
się od pozostałych chłopców w jego wieku. To niełatwe,
kiedy każdego dnia na ulicy trzeba zmierzyć się
z ciekawskim i przenikającym wzrokiem przechodniów.
Chłopiec starał się prowadzić normalne życie, ale do tej pory uczył się w domu.

Nadszedł jednak w końcu czas, aby po raz pierwszy udać się do szkoły i stawić
czoła chorobie. August trafia do 5 klasy i od samego początku wzbudza
niechlubne zainteresowanie wśród reszty uczniów, którzy widzą w nim jedynie
dziwaka, który nie pasuje do reszty grupy. Bohater doświadcza licznych
przykrości i upokorzenia, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że choroba jest
przyczyną nienawiści skierowanej w jego stronę. Chłopiec ma świadomość tego,
że wygląd zewnętrzny nie powinien definiować człowieka, jego rodzina od samego
początku próbowała budować w nim poczucie własnej wartości. August wie, że
tak naprawdę w życiu liczy się nasze wnętrze, niełatwo jednak wytrwać w swojej
wierze, kiedy zewsząd otacza nas niechęć i wrogość. Na szczęście chłopiec na
swojej drodze spotyka również ludzi, którzy okażą wobec niego wiele
zrozumienia i serdeczności, a także udowodnią, że każdy z nas jest wyjątkowy
na swój własny i niepowtarzalny sposób. "Cudowny chłopak" to powieść autorstwa
R. J. Palacio. Pozycja skierowana jest głównie dla młodzieży, jednak wartość,
którą za sobą niesie sprawia, że może po nią sięgnąć czytelnik w każdym wieku.
Kinga Wardach

Kostka Rubika – zabawa i nauka
Zabawki pełnią w życiu dziecka niezwykle istotną rolę.
Kojarzą się z przyjemnością i dostarczają mnóstwo
frajdy, ale jednocześnie stymulują rozwój mózgu
i pozwalają zdobywać nową wiedzę i umiejętności.
Jednym z gadżetów, który obowiązkowo powinien mieć
każdy jest kostka Rubika. Dlaczego warto kupić kostkę Rubika?
Kostka Rubika to zabawka, która obecna jest w naszych domach od pokoleń.

Ta prosta, wydawałoby się, łamigłówka potrafi zająć godziny i nigdy się nie
nudzi. Lecz to nie jej jedyna zaleta. Słynną kostkę warto kupić

przede

wszystkim dlatego, że korzystnie wpływa ona na rozwój mózgu. Pobudza
ciekawość, wymaga logicznego myślenia i wykazania się pomysłowością. Sprawia,
że dziecko uczy się rozwiązywać problemy matematyczne, a w konsekwencji
lepiej radzi sobie w szkole.
Bartosz Kasperek

Kącik kulinarny
Na karnawałowych imprezach nie może zabraknąć pysznych przekąsek zarówno
słonych, jak i słodkich. Przedstawię kilka propozycji, które są zdrowe i lekkie.
Czekoladowe ciasteczka
składniki:

-100 ml kakao

1 łyżeczka sody
2 łyżeczki proszku do pieczenia

orzkiej

przygotowanie:
1. Czekoladę posiekać na desce do krojenia.
2. Cukier trzcinowy wsypać do miski. Dodać masło orzechowe oraz 80 ml jogurtu.
Dokładnie zmiksować na jednolitą masę.
3. Połączyć mokre składniki z suchymi, dodając jeszcze 80 ml jogurtu oraz
posiekaną czekoladę. Dokładnie wymieszać.
5. Ciasto rozwałkować i wycinać ciasteczka grubości pół centymetra.
6. Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20 minut.
B u ł ec z ki p s z enno - o w s i a n e
składniki:
60 g płatków owsianych zmielonych
20 g miodu
20 g roztopionego masła
15 g drożdży świeżych
1/2 łyżeczki soli
200 ml mleka ciepłego
320 - 350 g mąki pszennej tortowej
płatki owsiane (w całości do posypania bułeczek)
przygotowanie:
1. W blenderze mielimy płatki owsiane, wsypujemy je do miski. Masło
roztapiamy, studzimy, mleko podgrzewamy.
2. Do płatków dodajemy miód, roztopione masło, sól oraz ciepłe mleko
(3/4 ilości, w reszcie rozpuszczamy drożdże). Mieszamy, dodajemy
rozpuszczone w mleku drożdże, mieszamy i odstawiamy
do przestygnięcia.

3. Jak masa nam przestygnie przesiewamy do niej mąkę i mieszamy
z resztą składników.
4. Ciasto wyrabiamy w misce około 10 minut, prószymy mąką, miskę
przykrywamy ściereczką i odstawiamy. Ciasto musi podwoić swoją
objętość.
5. Gdy ciasto wyrośnie, ponownie je zagniatamy, dzielimy
i z podzielonych części formujemy 10 bułeczek. Układamy na formie
wyłożonej papierem. Odstawiamy na 30 minut.

Jajko w bijamy do

kubka, roztrzepujemy widelcem
i tak roztrzepanym smarujemy za
pomocą pędzelka bułeczki
i posypujemy je płatkami owsianymi.
6. Pieczemy w 200 stopniach około
14-16 minut
Źródło: http://www.olgasmile.com/ciastka-czekoladowe.html

Dawid Karniej

Kolorowe koreczki
Koreczki

to

obowiązkowe

przekąski

na

każdej

imprezie. Uwielbiają je gospodynie, którym

ich

przygotowanie zabiera kilkanaście minut oraz goście
uwiedzeni smakiem. Rządzi tu pełna dowolność. Im
więcej składników, tym koreczki są smaczniejsze
i ciekawiej się prezentują.
1. Koreczki z szynką: minikromeczka

ciemnego chleba, plasterek chudej

szynki, mały korniszon, listek natki pietruszki.

2. Koreczki z serem feta: minikromeczka chleba, kostka fety, zielona oliwka
z papryką, krążek czerwonej cebuli, ćwiartka pomidorka koktajlowego.
3. Koreczki melonowe: kostka melona, plasterek chudej szynki wędzonej,
suszona figa
4. Koreczki z mozzarellą : kuleczka mozzarelli, pomidor koktajlowy, czarna
oliwka

Róże karnawałowe - hit karnawału!
Składniki:
 2 szklanki mąki pszennej
 4 żółtka
 łyżka spirytusu
 1/2 łyżeczki cukru
 1/2 łyżeczki soli
 1/2 szklanki kwaśnej śmietany
 białko
 olej lub smalec do smażenia
 cukier puder do posypania
 wiśnie kandyzowane lub z syropu
Przygotowanie:
1. Przygotuj 3 szklanki różnej wielkości.
2. Mąkę wymieszaj z cukrem i solą.
3. Dodaj żółtka, spirytus i śmietanę.
4. Zagnieć ciasto na jednolitą masę.

5. Przełóż na blat i zbijaj drewnianym wałkiem przez mniej więcej 10-15
minut (należy uderzać wałkiem w ciasto, rozpłaszczając je, po czym
ponownie zwinąć i znów uderzać wałkiem).
6. Dzięki temu ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po usmażeniu kruche
i z dużą ilością bąbelków powietrza.
7. Ciasto rozwałkuj cieniutko na blacie oprószonym mąką.
8. Wykrawaj szklanką krążki różnej wielkości.
9. Krążki natnij w kilku miejscach, aby uformować płatki (dość głęboko,
ale nie do samego końca)
10. Układaj krążki jeden na drugim od największego do najmniejszego,
smarując na środku odrobiną białka.
11. Bardzo mocno naciśnij palcem w środku, aby się zlepiły.
12. W garnku rozgrzej olej.
13. Wrzucaj po 3 sztuki, delikatnie obracając za pomocą patyczka do
14. Wyjmuj łyżką cedzakową i osącz na papierowym ręczniku
15. Oprósz cukrem pudrem i na środku każdej róży połóż wisienkę.
Źródło:
http://www.ofeminin.pl/przepisy/zimneprzekaski
Wiktoria Nalichowska

Smacznego!

ZAKRĘCONE ŻARTY
Zadanie domowe
Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe i widzi , że Jagoda
nie zrobiła i pyta się :
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ?
Jagoda mówi:
- Po obiedzie.
Nauczycielka :
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego?
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie.
Egzamin
Ojciec pyta syna:
- No i jak ci poszedł ten egzamin?
- Przez 20 minut egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań...
- No i co?
- Nie wydobył ze mnie ani słowa.

W szkole
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel
- Nie wiem.
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz przejść do następnej klasy?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam....
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