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Jesień w tym roku nas nie
rozpieszczała. Nie brakowało
deszczowych i dżdżystych dni...

Jednak udało nam
się zrobić kilka

interesujących
fotek...Oceńcie sami.

Jesień

Jesień

Jak nie kochać
jesieni... 

Jak nie kochać
jesieni, jej babiego
lata,
Liści niesionych
wiatrem, w rytm
deszczu
tańczących.
Ptaków, co przed
podróżą na
drzewach usiadły,
Czekając na
swych braci, za
morze lecących.

Jak nie kochać
jesieni, jej barw
purpurowych,
Szarych, żółtych,
czerwonych,
srebrnych,
szczerozłotych.
Gdy białą mgłą
otuli zachodzący
księżyc,
Kojąc w twym
słabym sercu,
codzienne
zgryzoty.
Tadeusz
Wywrocki

Tematy numeru:
Trening pamięci

Strach przed
szkołą jak go
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Jak się uczyć
żeby się
nauczyć

Jak odnaleźć
się w szkole i
być lubianym
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ławeczka
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Codzienny trening pamięci
Pamięć możesz ćwiczyć na wiele sposobów: grając w scrabble lub w szachy, układając listy zadań do
wykonania czy zapamiętując dla zabawy różne przedmioty (np. rzeczy rozłożone na biurku, zawartość lodówki,
ubiór pasażerów metra itd.). Ucząc się języka obcego, warto stosować prostą metodę żółtych karteczek
naklejanych w różnych punktach mieszkania. Kiedy musisz przyswoić cały podręcznik, możesz zacząć od
nauczenia się na pamięć spisu treści. Im częściej powtarzasz materiał, tym trwalej go zapamiętujesz

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/cwiczenia-pamieci-jak-sie-uczyc-zeby-sie-
nauczyc_38014.html

Ćwiczenie pamięci: metoda skojarzeń
Pierwszą jest łańcuchowa metoda skojarzeń. Bazuje ona na udowodnionym twierdzeniu, że lepiej zapamiętujemy
informacje zaskakujące od typowych i polega na wymyślaniu historyjek łączących w sobie obrazy, akcje i
emocje. Kojarzone obrazy na pierwszy rzut oka nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego, a im bardziej
absurdalna będzie historia, którą za ich pomocą stworzymy, tym lepiej. Obrazy muszą być żywe, kolorowe,
zabawne, angażujące zmysły i wywołujące jakieś uczucia. Tworząc je, stosujemy wyolbrzymienie, przesadę,
minimalizację – wszystko to, co wzmaga niecodzienność i nadzwyczajność naszej historyjki.
Przykład: Mamy 10 niezwiązanych ze sobą rzeczowników: zeszyt, słoń, okno, szampon, filiżanka, traktor,
księżyc, noga, hydrant, dywan. Układamy historyjkę zawierającą te rzeczowniki: „Bujam się na księżycu,
wymachując lewą nogą. Nagle od strony Ziemi nadciąga, terkocąc, różowy traktor. Za sobą ciągnie z hałasem
wyrywający się hydrant. Hydrant zaczepia o róg mojego księżyca. Spadam... prosto do butelki z szamponem. Z
pomocą przychodzi mi zeszyt w kratkę. Po jego kartce, niczym po drabinie, wspinam się i wychodzę na
powierzchnię. Pod nogami mam dywan z herbatników. Wiruje na nim filiżanka ze śpiewającym słoniem w
środku”. Wymyślając takie historie, bez problemu zapamiętasz listę zakupów, plan dnia, wyliczankę czy
elementy składowe większej całości. Możesz wykorzystywać łańcuchową metodę skojarzeń w praktyce (np.
zapamiętując listę zakupów) lub po prostu dla ćwiczenia pamięci „na sucho”.

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/cwiczenia-pamieci-jak-sie-uczyc-zeby-sie-
nauczyc_38014.html

 Ćwiczenie pamięci: metoda zakładkowa
Dobrą metodą zapamiętywania dat, numerów telefonów jest metoda zakładkowa. Punktem wyjścia jest
stworzenie obrazów-zakładek, z których będziesz później stale korzystać.
Przykład: Każdą cyfrę wyobraź sobie jako obrazową zakładkę (np. 1 – kij do golfa, 2 – łabędź, 3 – okulary, 4 –
krzesło, 5 – hulajnoga itd.) i zapamiętaj je. Masz utrwalić datę powstania pierwszej książki – czyli rok 1452? Ułóż
zabawną historyjkę złożoną z zakładek składających się na tę datę, np. „Położyłem kij na krześle, wsiadłem na
hulajnogę i pojechałem odwiedzić łabędzia”.

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/cwiczenia-pamieci-jak-sie-uczyc-zeby-sie-
nauczyc_38014.html
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Strach przed szkołą - jak go pokonać?
Strach przed szkołą to zjawisko wręcz naturalne u wielu dzieci, gdyż rozpoczyna się nowy, ważny etap w ich
życiu. Wielu przyszłych uczniów z radością czeka na pierwszy dzień zajęć, u niektórych jednak na początku
przeważa lęk przed szkołą. Nasze 10 wskazówek pomogą Ci pokonać u dziecka strach przed szkołą.
1. Radość, która zabiera strach przed szkołą
Aby lęk przed szkołą nie ogarnął Twojego dziecka, powinnaś zadbać o to, aby rozwinąć u dziecka pozytywne
nastawienie do szkoły. Najlepiej unikaj wypowiedzi takich jak: “W szkole zaczyna się prawdziwe życie” czy “Co z
Tobą będzie w tej szkole?”. W ten sposób wzmagasz tylko strach przed szkołą. Przekonaj dziecko, że szkoła to
pozytywne doświadczenie, gdyż dziecko wkroczy do świata “dużych”, nauczy się wielu ciekawych rzeczy i
spotka nowych przyjaciół.
2. Lęk przed szkołą a unikanie presji
Przed szkołą dobrze jest także unikać wywierania presji mentalnej. Zrezygnuj z dodatkowych kursów czy zajęć.
Wszystkich potrzebnych umiejętności dziecko nauczy się w szkole, gdzie wprowadzone będzie w świat nauki w
sposób odpowieni do wieku. Nie warto zatem wyprzedzać faktów.
3. Rozmowy łagodzące strach przed szkołą
Jeśli łagodnie wprowadzisz dziecko w kwestie szkolne, oszczędzisz przyszłemu uczniowi niepotrzebnych
nerwów. Możesz mu opowiedzieć o Twoich czasach szkolnych, czytać opowiadania i historie o szkole, czy
opowiadać o innych dzieciach, które chodzą już do szkoły. W ten sposób dziecku łatwiej będzie wyobrazić sobie,
co czeka je w szkole. Będzie mogło zrozumieć, że strach przed szkołą nie jest konieczny, gdyż nauka to całkiem
naturalna czynność.
4. Odpowiadaj, aby zniwelować strach przed szkołą
Powinnaś otwarcie reagować na pytania i obawy dziecka na temat szkoły. Rozmawiaj z dzieckiem, jeśli
wyczuwasz u niego lęk przed szkołą, aby rozwiać wszystkie pytania i wątpliwości. Dobrze jest także
przedstawiać szkołę jako miejsce ładne i przyjemne. Mów jednak zawsze prawdę i daj dziecku czas, aby mogło
przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.
5. Wspólne decyzje jako lek na strach przed szkołą
Lęk przed szkołą może złagodzić także fakt, że dziecko będzie mogło wspólnie z Tobą decydować o niektórych
sprawach związanych z rozpoczęciem nauki. Zapytaj je, do której szkoły chciałoby pójść, z kim chciałoby
chodzić do klasy lub jak wygląda jego wymarzony tornister. Zabierz je ze sobą w celu zapisania do szkoły czy na
zakupy przyborów szkolnych. W ten sposób dziecko będzie miało świadomość czynnego uczestnictwa w
przygotowaniu do szkoły, co na pewno sprawi, że będzie czuło się bardziej pewnie.
6. Wspólne zakupy łagodzą strach przed szkołą
Otrzymanie nowych przyborów szkolnych jest ekscytujące i może być źródłem dobrej zabawy. Aby złagodzić
lęk przed szkołą, będziecie mogli już na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego zakupić potrzebne
rzeczy. Dzięki temu dziecko będzie miało także wystarczająco dużo czasu, aby przyzwyczaić się do nowych
akcesoriów. Wtedy prawdopodobieństwo jest większe, że dziecko nie będzie mogło doczekać się dnia, kiedy
pójdzie do szkoły z nowym tornistrem.
7. Złagodzić lęk przed szkołą jako przed nieznanym
Jeszcze zanim rozpocznie się szkoła, będziesz mogła pomóc dziecku przyzwyczaić się do nowego otoczenia.
Możecie po prostu wspólnie odwiedzić szkołę. Nie zaszkodzi także od czasu do czasu pobawić się z maluchem
na boisku szkolnym. Jeśli przyszły uczeń pozna budynek szkoły odpowiednio wcześnie, zmniejszy to strach
przed szkołą pierwszego dnia. W niektórych przedszkolach odbywają się także wspólne wycieczki do przyszłej
szkoły.
8. Droga od szkoły a strach przed szkołą
Dziecko powinno także odpowiednio wcześnie zapoznać się z drogą do szkoły. Lęk przed szkołą będzie
zapewne mniejszy, jeśli droga do niej będzie znajoma. Niesie to także ze sobą dodatkową korzyść; Twoje
dziecko będzie mogło nauczyć się rozsądnego zachowania na drodze przed i po lekcjach. W końcu w
późniejszym czasie powinno ono potrafić także samodzielnie pokonać tę trasę.

http://www.netmama.pl/magazyn/dzieci/tornister-dla-dziecka/
http://www.netmama.pl/magazyn/dzieci/pierwszoklasista/droga-do-szkoly-wskazowki-dla-rodzicow/
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JAK SIĘ UCZYĆ ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ
Codzienny trening pamięci
Pamięć możesz ćwiczyć na wiele sposobów: grając w scrabble lub w szachy, układając listy zadań do
wykonania czy zapamiętując dla zabawy różne przedmioty (np. rzeczy rozłożone na biurku, zawartość lodówki,
ubiór pasażerów metra itd.). Ucząc się języka obcego, warto stosować prostą metodę żółtych karteczek
naklejanych w różnych punktach mieszkania. Kiedy musisz przyswoić cały podręcznik, możesz zacząć od
nauczenia się na pamięć spisu treści. Im częściej powtarzasz materiał, tym trwalej go zapamiętujesz.

Ćwiczenie pamięci: metoda skojarzeń
Pierwszą jest łańcuchowa metoda skojarzeń. Bazuje ona na udowodnionym twierdzeniu, że lepiej zapamiętujemy
informacje zaskakujące od typowych i polega na wymyślaniu historyjek łączących w sobie obrazy, akcje i
emocje. Kojarzone obrazy na pierwszy rzut oka nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego, a im bardziej
absurdalna będzie historia, którą za ich pomocą stworzymy, tym lepiej. Obrazy muszą być żywe, kolorowe,
zabawne, angażujące zmysły i wywołujące jakieś uczucia. Tworząc je, stosujemy wyolbrzymienie, przesadę,
minimalizację – wszystko to, co wzmaga niecodzienność i nadzwyczajność naszej historyjki.
Przykład: Mamy 10 niezwiązanych ze sobą rzeczowników: zeszyt, słoń, okno, szampon, filiżanka, traktor,
księżyc, noga, hydrant, dywan. Układamy historyjkę zawierającą te rzeczowniki: „Bujam się na księżycu,
wymachując lewą nogą. Nagle od strony Ziemi nadciąga, terkocąc, różowy traktor. Za sobą ciągnie z hałasem
wyrywający się hydrant. Hydrant zaczepia o róg mojego księżyca. Spadam... prosto do butelki z szamponem. Z
pomocą przychodzi mi zeszyt w kratkę. Po jego kartce, niczym po drabinie, wspinam się i wychodzę na
powierzchnię. Pod nogami mam dywan z herbatników. Wiruje na nim filiżanka ze śpiewającym słoniem w
środku”. Wymyślając takie historie, bez problemu zapamiętasz listę zakupów, plan dnia, wyliczankę czy
elementy składowe większej całości. Możesz wykorzystywać łańcuchową metodę skojarzeń w praktyce (np.
zapamiętując listę zakupów) lub po prostu dla ćwiczenia pamięci „na sucho”.

 Ćwiczenie pamięci: mapa umysłu
Do przyswajania większej partii materiału łańcuchowa metoda skojarzeń nie wystarczy. Lepiej sprawdza się tu
słowno-graficzna notatka w postaci mapy umysłu. Wzorem dla niej jest budowa komórek mózgu – dendrytów,
które mają formę rozgałęzionego drzewa. Zasada jest pozornie prosta: w środku umieszczamy temat, od niego
odchodzą poszczególne gałęzie (punkty) i gałązki (podpunkty). Podobnie jak w notatce punktowej, używamy
tylko haseł, rysunków, kolorowej grafiki. W rzeczywistości sporządzenie dobrej mapy umysłu wymaga sporego
wysiłku, dyscypliny i bardzo dobrego zrozumienia tematu. W trakcie opracowywania tego typu notatki mózg musi
dokonać selekcji i uporządkować materiał zgodnie ze schematem. Ale efekt bywa zdumiewający! Wystarczy
później zerknąć na swoją mapę, a natychmiast włącza się pamięć – otwierają się w umyśle poszczególne kanały
jak ścieżki dostępu w komputerze. Słowa zawarte w notatce są po prostu kluczami do tego, co już masz w
głowie.
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JAK ODNALEŻĆ SIĘ W SZKOLE I BYĆ LUBIANYM

Zrób dobre pierwsze wrażenie. Nie jest tajemnicą, że jeśli poznajemy kogoś nowego, najważniejszą pierwsze
chwile spotkania. Zadbaj więc o swój wygląd – modne ubrania, umyte włosy, czyste buty czy ładne paznokcie –
detale również są bardzo ważne!
Uśmiechaj się! Ludzie lubią wesołych ludzi, dlatego nie siedź z przestraszoną miną, tylko pokaż, że jesteś
przyjaźnie nastawiona.
Zwróć uwagę na mowę ciała. Pokaż, że jesteś pewna siebie! Jeśli będziesz stać w kącie w rękoma w
kieszeniach, szybko dostaniesz metkę szarej myszki, a tego przecież nie chcesz. Jeśli będziesz krzyżować
ręce na piersiach, będziesz dawać innym podświadomie znać, żeby do Ciebie nie podchodzili. Pamiętaj też, żeby
się nie garbić.
Zacznij rozmowę. Podejdź do kogoś i przedstaw się. Przecież nie tylko dla Ciebie ta sytuacja i otoczenie są
całkiem nowe. Kiedy już się przełamiesz i podjedziesz do kogoś, będzie Wam raźniej we dwie poznać kolejne
osoby.

Nie dyskryminuj nikogo. Postaraj się porozmawiać ze wszystkimi zanim wyrobisz sobie na ich temat opinię.
Nie da się być lubianym i lubić wszystkich, ale każdemu warto dać szansę.
Angażuj się w życie klasy. Zaproponuj, że założysz Wam klasową grupę na Facebooku, gdzie będziecie mogli
dzielić się notatkami i dyskutować na aktualne tematy np. dotyczące sprawdzianów czy wycieczek. Wychodź z
inicjatywą spotkań po szkole, dzięki temu lepiej się poznacie, a Ty pokażesz, że jesteś fajną osobą, z którą warto
się przyjaźnić.

Nie staraj się być lubiana na siłę. Ludzie widzą takie rzeczy, dlatego efekt może być zupełnie odwrotny. Nie
warto też kłócić się z nauczycielami, żeby zaimponować klasie, ponieważ możesz w ten sposób narobić sobie
kłopotów. Bądź sobą i nie udawaj nikogo. To najlepsza metoda, żeby być lubianą.
Nie obgaduj innych. Szczególnie na początku nie możesz mieć pewności komu można ufać. Jeśli Twoje słowa
dojdą do osoby, o której źle mówiłaś, możesz zostać uznana za plotkarę i nikt nie będzie chciał z Tobą
rozmawiać. Jeśli masz do kogoś problem to lepiej pogadaj z tą osobą w 4 oczy.

Uśmiechaj się i unikaj ponuractwa
Większość z nas chce mieć radosnych i optymistycznie nastawionych do życia znajomych. Z takimi ludźmi żyje
się wesoło, a w razie problemu zawsze poprawią nam humor. Szczególnie dziś, kiedy wiele osób ma powody do
stresu, wyluzowani i zawsze uśmiechnięci znajomi są bardzo pożądani. Uśmiech świadczy też o życzliwości dla
otoczenia, a co za tym idzie - uśmiechając się, wydasz się przyjaznym człowiekiem, któremu można zaufać.
Podkreślaj pozytywne strony życia, często żartuj. Nie rezygnuj z czarnego humoru i sarkazmu, ale używaj ich
tak, by nikogo nie urazić.
Pomagaj i myśl o innych
Aby być lubianym zrezygnuj z bycia egoistą, bo nigdy nie znajdziesz przyjaciół. Myśl o potrzebach innych, o tym,
co sprawiłoby bliskim przyjemność. Staraj się wyprzedzać ich marzenia, a przede wszystkim zawsze służ
pomocną dłonią. Jeśli ludzie będą mogli na tobie polegać, staniesz się niezastąpionym elementem w ich życiu.

http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/psychologia/jak-byc-lubianym-sprawdzone-porady,94_47640.html

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4100&w=ludzie&s=1007
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                  ZACZYTANA ŁAWECZKA

Zaczytana
ławeczka
zawitała w
naszej szkole.

„Zaczytana
ławeczka” to
projekt
czytelniczy.
Promuje
czytelnictwo
wśród
społeczności
lokalnej.Jest to
miejsce spotkań
osób, które
czytają wybrane
teksty z
książek,
czasopism
literackich,

magazynów ect.
na zaczytanej 
ławeczce.
Można ją
zobaczyć już w
Warszawie.
 Coraz więcej
Polaków
deklaruje brak
zainteresowania
książką. 

Musimy
pamiętać, iż
czytelnictwo:
- uczy myślenia;
- pobudza
wyobraźnię;
- wymaga oraz
uczy
cierpliwości;
- uczy zasady
pisowni;
- poprawia
pamięć;
- relaksuje i
odpręża;

„Dobra książka
porusza i
ożywia umysł”.
Mamy nadzieję,
że czytelnictwo
wśród uczniów
naszej szkoły
będzie się
szerzyło.
Na przerwach,
można usiąść i
zaczytać się…. 
Autorka
artykułu:K.W.

Można
spokojnie i z
zainteresowaniem
spędzić
przerwę
międzylekcyjną.
Warto w pędzie
dnia
codziennego
zasiąść na
miękkiej
poduszce,
zaczytać się w
ulubionej 

książce,
pomarzyć o
niebieskich
migdałach w
różowych
okularach i
znaleźć się
chodź przez
chwilę na…
„Wyspach
Bergamutach,
gdzie podobno
jest kot w
butach”(…)

Zaczytana ławeczka

Zaczytana

Tuwima

ławeczka
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