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Po raz drugi w naszej szkole zrobi się 
pomarańczowo za sprawą Kampanii 19 dni 
przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 

i młodzieży. Będziemy rozmawiać o tym, czym 
jest przemoc oraz jak reagować, gdy jesteśmy 

jej świadkiem. Uczniowie dowiedzą się również, 
gdzie szukać pomocy 

w tych trudnych sytuacjach.
Autorem światowej kampanii jest

Women’s World Summit Foundation
i co roku zaprasza do współpracy wszystkich 
tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży 

był wolny od przemocy.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa 

wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. 
Prowadzone w ramach kampanii działania 

mają ostrzegać. Zwracać uwagę.
Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Kampania 19 dni
1 - 19 listopada 2021r.

klasy O – 8

https://www.woman.ch/


W związku z prowadzoną Kampanią 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży, chcemy realnie wesprzeć dzieci w trudnych 
warunkach przy polskiej granicy. Zależy nam na rozbudzaniu wrażliwości i postaw prospołecznych wśród uczniów, pomijając aspek t 

polityczny. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań. Poniżej znajduje się aktualna lista potrzeb osób 
przebywających na granicy polsko-białoruskiej:

CI LUDZIE BEZ NASZEJ POMOCY NIE MAJĄ SZANS NA PRZEŻYCIE
• TERMOSY TRZYMAJĄCE TEMP. DO 24 H - małe lub średnie np. https://allegro.pl/.../termos-stalowy-0-5l-kawy-herbaty...
• PAKIET ODZIEŻ TERMOAKTYWNA + POLARY (bluzy+spodnie/kalesony) np. https://allegro.pl/.../komplet-bielizna-

termoaktywna... ale jest baaaardzo duży wybór w sieci
• POLARY (bluzy i spodnie polarowe nie wrzucam linków bo tutaj według możliwości i uznania) – grube, niesprane, ciepłe, luźne
• ODZIEŻ TERMICZNA (bluzy i spodnie tak samo jak wyżej nie wrzucamy linków bo tutaj według możliwości i uznania)
• powerbanki DUŻE (optymalnie – naładowane)
• KALOSZE PIANKOWE Z WKŁADKĄ OCIEPLANĄ W KOLORACH CIEMNYCH średnia wysokość do łydki. Rozmiary 39-44 np.

takie ale wybór jest spory https://allegro.pl/.../kalosze-sniegowce-meskie-piankowe...
• ŚPIWORY SYNTETYCZNE DO TEMP. MINUSOWYCH np. -12, -15, -20 st. idzie mocna zima .. https://allegro.pl/.../nowosc-

campus-cieply-spiwor...
• RĘKAWICZKI W PAKIECIE CIEMNE(sprawdzony pakiet):
a. rękawiczki polarowe https://www.decathlon.pl/.../rekawiczki.../_/R-p-146051...
b. rękawiczki zewnętrzne jednowarstwowe wodoodporne https://www.decathlon.pl/.../rekawiczki.../_/R-p-158553...
• SKARPETY W PAKIECIE (NIE BAWEŁNIANE): - wełniane - cienkie syntetyczne. Mogą też być takie: -

narciarskie https://www.decathlon.pl/.../skarpety.../_/R-p-310727...
• KOMIN POLAROWY CIEPŁY I CIEMNY -ciepły komin polarowy https://www.decathlon.pl/.../cieply-komin.../_/R-p-144496...

• PLANDEKA ZIELONA AGRO-PLANT izolacja od dołu https://www.sklepmaniek.pl/plandeka-zielona-4x8m-agro...
• KARIMATY SKŁADANE IZOLUJĄCE https://www.decathlon.pl/.../karimata.../_/R-p-306340...
• TARP PŁACHTA BIWAKOWA WODOODPORNA TERMICZNA 3x4 m https://allegro.pl/.../tarp-plachta-biwakowa-

wodoodporna...

ZBIERAMY TYLKO i WYŁĄCZNIE TE RZECZY – ZA INNE PIĘKNIE DZIĘKUJEMY

https://allegro.pl/oferta/termos-stalowy-0-5l-kawy-herbaty-metalowy-nierdze-10559352687?fbclid=IwAR1XD6QxNJ5FXPhO_trsbTIh_2Yzeny8RqX1AY0hVfFFkAIipUjgO_oXDxY
https://allegro.pl/oferta/komplet-bielizna-termoaktywna-koszulka-kalesony-11013215011?fbclid=IwAR1ojwxeWIvUscbWpTJNBrYOnaTn5LsNKN9L5LCQR3GIRghNp2iTUCgzyZY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fkalosze-sniegowce-meskie-piankowe-nieprzemakalne-11237055674%3Fbi_s%3Dads%26bi_m%3Dlisting%253Adesktop%253Aquery%26bi_c%3DOTY5Y2Q5OWQtNzMyYS00YWNkLTk2MDgtNGUwNmRkMWFhZmI4AA%26bi_t%3Dape%26referrer%3Dproxy%26emission_unit_id%3D6ad971ff-9a7f-4ae9-92bc-de1eab921c46%26fbclid%3DIwAR0Qh7rlTe4HimirFRp7cs3QlrVJ9jkQ4pcckRc0G6UWYclHXG9T1FLeGvw&h=AT276sD2nFZqNd5Env8bBOtG6SQo8bNcrfvuCbXcMiCvq-fGn4K51JqnE0iSKzAxcmbO6r0fBmbeTPg5Mx7qlIfeOQz0F1SmzcguawbMxXEkqKWOlIXDSknQwAEm0OQ3jewv_3RVLA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fnowosc-campus-cieply-spiwor-venture-500-mumia-17-10960637061%3Ffbclid%3DIwAR1MxTxdX583rRp1bXZH52jaGFxd4ZMx7V4ERY_Ku5i1dEl-SMR0kbVKLoA&h=AT2olX0159a227zgAxuVlin9RI3ENvtsLGPecgFdT36puxWe5M7QWv1W658kRI2puMo0feYSZuy88ETxVq2wiooJt147hnAjaYwEYySqu6GU2Hofno31PgjJjlPddeYBjfO_LoebfQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.pl%2Fp%2Frekawiczki-wewnetrzne-dla-doroslych-forclaz-trek-100%2F_%2FR-p-146051%3Fmc%3D8369958%26fbclid%3DIwAR1819vQWmcHDHDjbMzXXotDf7ace1_4w7HBeR1F0jH6OURB3UdMLejiIkI&h=AT34L74a2J_ECSF_86ehpGxojdZgafOpzW85PtmyINlpb9N2ID7N8WIoc0OQEXF9okEAENDNkHcNbalybv80aRV6ioYyrPr-M4KZiDLY0U3YWZgJF_gwUNVFDlBAG1dJg1lGtcjBvQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.pl%2Fp%2Frekawiczki-zewnetrzne-trekkingowe-dla-doroslych-wodoodporne-forclaz-trek-500%2F_%2FR-p-158553%3Fmc%3D8396272%26cd%3D1625039213%26gclid%3DEAIaIQobChMIyLnZ99Lj8wIVhKZ3Ch0cDwZvEAQYBSABEgJ5UfD_BwE%26ad%3D57336423530%26gclsrc%3Daw.ds%26fbclid%3DIwAR1MxTxdX583rRp1bXZH52jaGFxd4ZMx7V4ERY_Ku5i1dEl-SMR0kbVKLoA&h=AT0n5yi3PRFX8hVMETnxSoT6YaxsIZ99QtQR60F0b6lEXkvEa7usId6ZMyyH0ploA4tyGpOrMMZeTRRZfsSXnWnUPgYyG-KFYy3INbOkn-uQgxEGeOD1jAONqxDbVaKv0R4dpH8bBA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.pl%2Fp%2Fskarpety-narciarskie-dla-doroslych-wedze-100%2F_%2FR-p-310727%3Fmc%3D8557163%26c%3DCzarny%26fbclid%3DIwAR1hGLFwiM1_lZjZjWdOfMwCQbkUngK72C5QRprh_MDhc5ClEWVqr9AbvT4&h=AT1_NSzzK3SIWCvQC9Pe5CxoAADBdQeNjfoLw1dZnVS0ObGjgCJrOsJwKyFjzYVoP-N_kxOpFyZRzCrBmx1tT-pAupBo9tTByQtLJ9DbtoGwVOR0dab1PclJpcKg-MWzi1t1jhOuiA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.decathlon.pl%2Fp%2Fcieply-komin-mysliwski%2F_%2FR-p-144496%3Fmc%3D8365062%26fbclid%3DIwAR1XD6QxNJ5FXPhO_trsbTIh_2Yzeny8RqX1AY0hVfFFkAIipUjgO_oXDxY&h=AT0UiTRky87BQUlPG3F0ooEEPLF_6fvXNTqjalneJ9arFiwhmhCRo2igkEcSijdOr-UAnK4ZhQ4ZYsB1huXN-Ty25fdF1r0Pz2VpF9QJHWRXmkiCIcQR2L7INWHzRLzKCq8eRLTs7w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sklepmaniek.pl%2Fplandeka-zielona-4x8m-agro-plant-p-2715.html%3Ffbclid%3DIwAR3CvsdZ5uiXhETiFGtTwONEh8oEnjEukXhoirbGLwqsVtkQ0au1tTfbRV4&h=AT1HT-V4yZF-z05qB0nH_GN655aaf-2-ibpZbU0GLLVq-OX6mtSZlFzI7cBlzEqXtcxMTBTmMUnNwI6-QJbnEaUq9ThqTGkqN_0H6cCG8aZVI6Hjj2C5iixPuGSYIrnEC8pp2m6__Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0h4KJ3Zcj75IxF5WdwTdWRX4NqRgAbWXIlVqpLR7jl2RNr_P2NDFvW7OJ_sIbjRK3D_4KdRvYnxE-O5Xb7kdrh9RccFgp8NBd3tGCwcHpULaX8fOmtvshhsuaPQs5D3BY_o61McE-qQQPdI_gzyKYww3SAoXg4DOHHTd7Elbk253c
https://www.decathlon.pl/p/karimata-trekkingowa-trek-100-skladana/_/R-p-306340?mc=8543045&fbclid=IwAR0Qh7rlTe4HimirFRp7cs3QlrVJ9jkQ4pcckRc0G6UWYclHXG9T1FLeGvw
https://allegro.pl/oferta/tarp-plachta-biwakowa-wodoodporna-termiczna-3x4-m-10845817542?fromVariant=10845815912&fbclid=IwAR0lVcPClFPQ86li_7gIO3DzpZt3X7x3AxsOfEBX_LSDrj6YCxPSdbjEBnQ


Próbny egzamin z języka polskiego 
to doskonały sposób 

na sprawdzenie swoich 
umiejętności już poznanych

i rozwinięcie bądź utrwalenie nowych.
W zadaniach egzaminacyjnych

szczególny nacisk zostanie położony 
na sprawdzanie umiejętności związanych 

z argumentowaniem, wnioskowaniem,
formułowaniem opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie 
wymagało również kompetencji literackich 

(np. rozumienia sensu utworów), kulturowych 
(np. interpretacji plakatu), językowych

(np. świadomego 
korzystania z różnych środków językowych).

Tak! Zdam!
Próbne egzaminy
z języka polskiego

dla naszych 
ósmoklasistów 

- również w listopadzie!



Już na początku listopada 

nasi najmłodsi uczniowie z klas 0 - 3 
wybiorą się do teatru Buffo

na musical pt. ,,Piotruś Pan".
Uczniowie poznają niesamowite 

przygody, zabawy oraz zmartwienia 
dzieci mieszkających w Nibylandii.
Jak bohaterowie historii znaleźli się 

w tej krainie? 
Opowiemy Wam, jak tylko wrócimy 

z teatru.

Spektakl 
w Teatrze Buffo

4.11.2021r. (czwartek)
kl. 0 - 3



Międzynarodowy

Dzień Postaci z Bajek
obchodzony jest na całym świecie

piątego listopada i to właśnie
tego dnia nasza szkoła

zamieni się
w niezwykłą krainę
bajkowych postaci.

Bajki towarzyszą nam
od najmłodszych lat,

rozweselają i bawią, ale też przekazują
ważne prawdy życiowe.

5.11.2021r. (piątek)
kl. 0 - 3



11. listopada ponownie będziemy cieszyć się 

niepodległością Polski!
Uroczyste obchody Święta Niepodległości 

w naszej szkole odbędą się 9.11.2021r.
Uczniowie przygotowują się do tego radosnego 

wydarzenia na kilka sposobów:
uczą się wierszy o tematyce patriotycznej 
oraz śpiewania patriotycznych piosenek, 

a ci o uzdolnieniach plastycznych -
przygotowują plakaty o Polsce, które ozdobią szkołę 

Mentis.
Klasy, pod kierunkiem nauczycieli (wychowawców, 

polonistów, muzyków), poprzez eliminację, 
wyłaniają po jednym reprezentancie - zespole 

lub soliście, którzy wystąpią w czasie uroczystości 
9.11.2021r. 

Tego dnia WSZYSCY przypnijmy 
biało – czerwone kotyliony 

i cieszmy się niepodległością!

SZKOLNY PROJEKT:
„ZNÓW NIEPODLEGŁA"

9.11.2021r. (wtorek)

Ciekawy sposób na kokardę w barwach 
narodowych w linku poniżej:
https://tiny.pl/727ll

https://tiny.pl/727ll


W październiku się nie udało więc.... 

Dzień Jezyka Niemieckiego i Kultury Niemieckojęzycznej

planujemy zorganizować 

w listopadzie!:)
W programie:

prezentacje i plakaty o krajach niemieckojęzycznych, skecze,
piosenki, i degustacja smakołyków z obszaru
krajów niemieckojęzycznych (np. Kartoffelsalat, Apfelstrudel),

nauka j. niemieckiego, quiz wiedzy oraz wspólna zabawa
w języku niemieckim.

Gość specjalny - Sophie Hinz!

Serdecznie zapraszają szkolne grupy języka niemieckiego
wraz z nauczycielką.

Konkretną datę ustalimy, jak wszyscy wrócimy do szkoły :)

A tak wyglądał ten dzień w 2020 roku...



Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane
do wszystkich poziomów edukacji. To cykle tematyczne

oparte na wyjątkowych filmach, uzupełnione
prelekcją i omówieniem.

Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc
dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej

poszczególnych przedmiotów.
Jednocześnie udział w NHEF wzbogaci program

wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą

programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Akcja filmu "Na linii wzroku" 
rozgrywa się w świecie współczesnym. Widz obserwuje losy
dwóch bohaterów. Tom, z powodu problemów z hormonem
wzrostu, doświadcza nadopiekuńczości ze strony przyjaciół.
Drugi bohater, z powodu śmierci mamy, zostaje umieszczony

w Domu Dziecka, gdzie nie funkcjonują żadne reguły,
a powodem wyśmiania może być każdy rodzaj inności.

Co łączy obu bohaterów? Przekonajcie się sami.

NHEF 
w Kinie Muranów
17.11.2021r. (środa)

klasa 4



Już 25 listopada, czyli w ostatni czwartek tego miesiąca 
będziemy celebrować 

Thanksgiving Day, czyli Święto Dziękczynienia. 
W każdej klasie nauczyciel języka angielskiego przybliży 

historię tego dnia poprzez wspólne aktywności: gry, 
zabawy i prezentacje. Cofniemy się w czasie do roku 1621 
i momentu przybycia pierwszych osadników z Europy. 

Zamieszkali oni w Plymouth, gdzie po roku pobytu 
zorganizowali ogromną ucztę w podziękowaniu za obfite 

plony i dary ziemi. We wspólnym biesiadowaniu brali 
udział także rdzenni mieszkańcy Ameryki – Native 

Americans. To właśnie dzięki temu Thanksgiving jest 
symbolem braterstwa, jedności oraz wdzięczności 

za wszelkie dary, jakie otrzymujemy.
Będzie również możliwość wyrażenia tego w naszej szkole. 

Stworzymy wspólnie tzw. Drzewo Wdzięczności, gdzie 
każdy uczeń będzie mógł podziękować za wszystko, 

co docenia i jest dobre w jego życiu.

Thanksgiving Day
25.11.2021r.
(czwartek)



25.11.2002 roku pluszowy miś obchodził 
swoje setne urodziny. Od czasu tego 
święta, co roku bawimy się podczas 

Dnia Pluszowego Misia. W tym roku 
dowiemy się wielu ciekawostek na temat 
powstania tej maskotki. Będzie można 
przynieść z domu swojego ulubionego 
pluszaka, żeby mógł posiedzieć tego 

dnia na naszej szkolnej ławce. 
Chętni do igły i nitki uczniowie będą 
mogli również stworzyć swoją wersję 

przytulaka:)

Dzień
Pluszowego Misia

25.11.2021r.
(czwartek)



W poniedziałek, 29 listopada,
uczniowie klasy 7,

zaangażowani w projekt
w ramach zajęć z historii,

zabiorą koleżanki i kolegów 
w podróż po epokach historycznych.

Zaprezentowane zostaną stroje z danej epoki, 
a na planszach uczniowie 
włączą się w niesamowitą

rozgrywkę przybliżającą życie ludzi
epoki prehistorycznej, starożytności,

średniowiecza, nowożytności i współczesności.
Niezwykły świat gier planszowych to ciekawe 

hobby i sposób na wartościowe spędzanie 
wolnego czasu.

Z planszówkami
poprzezepoki

29.11.2021r.
(poniedziałek)
dla klas 4 - 8



Andrzejki
w dawnej Polsce były

jedną z ważniejszych dat
w kalendarzu, 

a wróżby odprawiane
w ten wyjątkowy wieczór

traktowano z ogromną powagą.

Na ten dzień planujemy w szkole
andrzejkowe zabawy i przybliżenie

dzieciom słowiańskich tradycji.

Andrzejki
29.11.2021r.
(poniedziałek)
dla klas 0 - 3



„Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale 

Góra Grosza jest największa na świecie.”

Akcja „Góra Grosza” rozpoczęła się w 2000 r. 
Jej głównym organizatorem jest Towarzystwo Nasz 
Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo

Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest zebranie środków na pomoc

dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, 
w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, 
rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych

rodzin zastępczych oraz dla najbardziej
potrzebujących domów dziecka, które realizują

prorodzinne programy wychowawcze.
Kierując się szczytnym celem również nasza szkoła

już po raz kolejny przyłączy się do akcji „Góra 
Grosza”. Zbiórkę - mamy nadzieję - wielkiej góry

grosza rozpoczniemy od początku listopada. Każda
klasa będzie przez miesiąc zbierać monety

(od 1gr do 5zł) do specjalnie przygotowanych
słoików. Potem przeliczymy, posegregujemy zebrane

pieniążki i całość przekażemy
Towarzystwu Nasz Dom.

Góra Grosza
zaczynamy

w listopadzie!



7 powodów, dla których warto grać w gry planszowe z dzieckiem

Coraz chłodniejsze dni sprawiają, że więcej czasu spędzamy w domu. Choć sposobów na wypełnienie
jesienno-zimowych wieczorów jest wiele, to dziś chciałabym szczerze polecić rozłożenie gry planszowej. Na
rynku jest ogromny wybór gier, a odpowiednio dobrana pozycja, może być nie tylko rozrywką, ale też mieć
wiele innych zalet.

Rozwój
Gry pozwalają na ćwiczenie tego, co dla naszego dziecka trudne np.: radzenia sobie z porażką, budowania
dłuższych wypowiedzi, działanie pod presją czasu, podejmowanie decyzji, ćwiczą one także pamięć oraz
koncentrację uwagi. Wybór gry ukierunkowany na trening konkretnych umiejętności to pewność
zaangażowania dziecka przy jednoczesnej pracy nad wyrównywaniem deficytów. Jest to coraz częściej
wybierane narzędzie przez terapeutów i rewalidatorów. Dziecko nie czując przymusu rozwija się
poznawczo, fizycznie, emocjonalnie oraz społecznie.
Istnieją również badania wskazujące na lepsze funkcjonowanie poznawcze osób starszych korzystających z
gier analogowych.

Edukacja
W ofercie gier wiele z nich pozwala na poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, a także trening
ortografii, liczenia, czy języków obcych. Ciekawostki, nietypowe pytania, forma quizu przy interesującej
oprawie graficznej, jak i mechanizmowi gry przypominającemu telewizyjne teleturnieje podbija jej
atrakcyjność i buduje dodatkowe napięcie.
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Myślenie
Ciekawe wyzwania stawiane przed graczem wymuszają szukanie rozwiązań, a co za tym idzie następuje
rozwój logicznego myślenia. Dzieci analizują oraz syntetyzują pozyskane informacje, a potem wykorzystują
do realizacji zadań. Jest to forma wysiłku psychicznego w celu skutecznego znalezienia rozwiązania
problemu. Opracowanie strategii, przemyślenie kolejnych własnych kroków oraz przewidywanie zagrożeń
płynących ze strony przeciwników to istna siłownia umysłowa!

Kreatywność
Wiele z gier pozwala na rozwój kreatywności, co przynosi dużo satysfakcji i rozwija twórcze myślenie.
Rozwój wyobraźni, skojarzeń oraz przestrzeń na własną interpretację obrazów, czy haseł jest nie tylko
wartościowe, ale też tworzy dobrą zabawę. Współczesne gry zawierają wiele bajkowych elementów,
kolorowych postaci, nieraz wzbogacone są o dodatkowe przedmioty mające na celu wprowadzenie małego
odbiorcy w niepowtarzalny nastrój. Drugim elementem jest fabuła lub opis miejsca wydarzeń, tutaj również
twórcy gier dokładają wszelkich starań, aby gracz poczuł się częścią wyimaginowanej rzeczywistości.

Samoocena
Dzięki grom możemy wzmacniać pewność siebie dzieci. Już przy pierwszych planszówkach stawiane są na
równi z dorosłymi partnerami rundy, dając im w pewnych tytułach wyrównane szanse na zwycięstwo i
budując ich pewność siebie na tej płaszczyźnie. Udana akcja na planszy wzmacnia poczucie sprawczości,
pozwala na doświadczanie sukcesu i od razu daje rezultat podejmowanego wysiłku. Nic tak nie poprawia
nastroju jak radość z wygranej
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Współdziałanie i komunikacja
Dzięki grom możemy dbać o rozwój umiejętności społecznych. Na wstępie trzeba zaakceptować określone
zasady i porządek, co uczy również cierpliwości. Gry są nieocenionym sposobem kształtowania charakteru,
uczą dzieci nie tylko tego, jak radzić sobie z sukcesem, ale i z porażką, ponadto wdrażają dzieci do zdrowej
rywalizacji i wpajają uczciwość.
Tytuły kooperacyjne to okazja do pracy nad relacją, ale też przestrzeń do rozwoju umiejętności
komunikacyjnych. Sukces drużyny zależy od każdego z graczy i niekiedy wymaga podjęcia negocjacji, co do
podejmowanych działań i planowanej strategii. To również wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu,
z dala od ekranu telewizora czy komputera. Doświadczanie przyjemnych emocji podczas rozgrywek sprawia,
że po raz kolejny wracamy do tej aktywności i budujemy relacje między sobą.
Relaks
Gry to wspaniałe narzędzie terapeutyczne w walce ze stresem. Przeniesienie się w fabułę gry, skupienie na
pięknej oprawie graficznej, doświadczanie realnych materiałów: tektury, drewna, wzajemne słuchanie się
i emocje w trakcie rozgrywki to bezpieczny „świat”, w którym można zapomnieć o troskach codzienności.
Wspomaga to niezbędna koncentracja oraz fakt, że przy planszy siada kilka osób. Niezależnie, czy są to
członkowie rodziny, czy znajomi, to zawsze jest to czas z innymi ludźmi. Różnorodność oferty gier pozwala na
znalezienie tego, co będzie danej grupie sprawiać przyjemność.

W mojej pracy to niezbędny element wyposażenia gabinetu, a poza nim ulubiona rozrywka. Oczywiście zalety
gier mogłabym wymieniać dalej, ale mam nadzieję, że po tych najważniejszych nie muszę dłużej nikogo do
nich zachęcać, a czas możemy przeznaczyć na zagranie w planszówkę w gronie rodzinnym.

Joanna Jaskulska – Korzan, psycholog w szkole Mentis
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Źródło materiałów graficznych:

Zarząd Szkoły

Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska

zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Psycholog szkolny

Joanna Jaskulska – Korzan

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

Dyrektor Szkoły – Damian Ściseł

tel.: 577 775 410

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Kontakt:

Wicedyrektor Szkoły – Michał Kapłon

tel.: 695 235 005

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

Sekretariat

czynny w godz. 8.00 – 17.30

tel.: (22) 743 47 91, 693 010 200

biuro@szkola-mentis.edu.pl

Świetlica szkolna

działa do godz. 18:30

tel.: 577 177 723

tel.: 539 777 945
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