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10.01.2023r. (wtorek)
Klasy 1b j 2b wybiorą się na wystawę, 

na której zobaczą kilka gatunków 
pająków i skorpionow. 

Będzie też okazja do potrzymania pająków 
na rękach - tylko dla chętnych.

Uczniowie przekonają się, że pająki 
to w gruncie rzeczy pożyteczne

 i całkiem miłe żyjątka. 

Wystawa pająków 
w Pałacu Kultury i Nauki



Z początkiem Nowego Roku klasa 5 i 3-cia wybiorą się 
do laboratorium BioCEN. Uczniowie wcielą się w rolę:

Łowców mikrobów
Motywem przewodnim warsztatów są bakterie 

i ich fascynujący świat. 
W trakcie warsztatów uczestnicy izolują drobnoustroje 

z różnych środowisk, poznają metody zakładania i prowadzenia ich
hodowli. Analizują właściwości środowisk zamieszkiwanych przez

bakterie. Prowadzą obserwacje mikroskopowe wybranych bakterii.
 

Uczniowie poznają proste metody pracy w laboratorium:
 pobieranie prób ze środowiska, 

wykonywanie posiewów mikrobiologicznych, 
obsługa mikroskopu, 

analiza pH.

9.01.2023r. (poniedziałek)
Laboratorium BioCEN



"Pada śnieg, pada śnieg..." 
 tak śpiewamy i mamy nadzieję na duże opady

śniegu 13 stycznia 2023 r., gdyż  
z okazji Światowego Dnia Śniegu  

w mentisowej zerówce nie zabraknie zabaw 
i eksperymentów z wodą w roli głównej –
poznamy jej stany skupienia i sprawdzimy, 

czy śnieg na pewno jest czysty.



W styczniu mentisowa
zeróweczka przygotuje
niespodziankę z okazji
Dnia Babci i Dziadka –

będzie to świetna okazja
do wspólnego
muzykowania 

i świętowania z naszymi
kochanymi dziadkami.



23 stycznia rozpoczniemy tydzień
wiedzy o pingwinach.
Spróbujemy dowiedzieć się 
jak najwięcej o naszych małych
przyjaciołach, które z powodu
zmian klimatycznych znalazły się
w Księdze Gatunków
Zagrożonych.

Pingwiny
w mentisowej zeróweczce



23.01.2023r.
język polski

24.01.2023r.
matematyka

25.01.2023r.
język angielski

Próbne egzaminy ósmoklasisty
W dniach 23-25.01.2023r. odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty

organizowane przez szkołę Mentis we współpracy 
z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.

Uczniowie klasy VIII będą się kolejno mierzyli z:
 
 
 
 
 

W dniach egzaminów uczniowie przychodzą w strojach galowych pisząc
test zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi w odpowiednich komisjach.



W szkole Mentis kończymy zbiórkę plastikowych nakrętek 
od butelek. To, co udało nam się zebrać przez ostatnie 3 miesiące, zostanie przekazane 
na rzecz wsparcia działań Ośrodka Domowe Hospicjum w Warszawie. Środki pochodzące 
z nakrętek są wykorzystywane na zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do bezpłatnej
wypożyczalni dla pacjentów.
W kolejnych miesiącach każda mentisowa rodzina może samodzielnie zbierać nakrętki 
i wrzucać je do punktów zbiórek w różnych miejscach Warszawy.

Ważna wskazówka:
plastikowe nakrętki po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej powinny być czyste i pozbawione elementów

papierowych.

Zbieramy nakrętki! 
Finał akcji w szkole Mentis 
 31.01.2023r.
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Jako rodzice również odgrywamy bardzo ważną rolę w edukacji naszych dzieci. W przypadku
występowania specyficznych trudności w uczeniu się to wsparcie jest szczególnie istotne. Nie wystarczy
wtedy cieszyć się osiągnięciami dziecka razem z nim, ale zauważyć włożony wysiłek i wzmacniać w chęci do
dalszej pracy nad trudnościami. W momencie, gdy kolejny raz wkład pracy jest nieadekwatny do efektów, a
wszelkie starania kończą się niezadowalającym dziecko wynikiem, to na rodzicu spoczywa zaopiekowanie
się odczuwanym smutkiem, frustracją i złością. Potrzebne są kolejne rozmowy, aby dziecko nie obarczało
się poczuciem winy i nie traciło motywacji do pracy nad wymaganym obszarem. Samoocena jest niezbędna
do nauki, więc warto dbać, aby była adekwatna do rzeczywistości. Oznacza to, że dziecko jest świadome
swoich mocnych i słabych stron, dostrzega w tym równowagę i rozumie, że nikt nie jest "idealny", a także,
że ma prawo do popełniania błędów. Nie jest to łatwe, gdy widzi się rówieśników, którzy osiągają wyższe
wyniki w nauce, że opanowują materiał w krótkim czasie i szybciej pracują podczas lekcji. Może pojawić się
wtedy u dziecka poczucie bycia gorszym, słabszym, zaburzonym. Zdarza się, że dziecko mówi o sobie, że
jest głupie i nie potrafi się tego nauczyć. Niebezpieczeństwem w tej sytuacji jest utrwalenie tej postawy w
postaci wyuczonej bezradności, czyli że nic nie mogę z tym zrobić. Postawa ta dotyczy zarówno dziecka,
jak i rodzica. Często rodzice bazują na talentach dziecka, nie pochylając się nad trudnościami, licząc, że
"samo nadrobi",  bo jest takie zdolne lub też nie wierzą, że coś da się zrobić, skoro od dawna nie widzą
efektów podejmowanych działań.

Jak wspierać w domu dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
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Choć pracę nad zbadanymi deficytami warto powierzyć specjalistom (m.in.: zapisać dziecko 
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię ręki, umożliwić korzystanie z zajęć
wyrównawczych/konsultacji), to jako rodzice również możemy wzmacniać oddziaływania
terapeutyczne poprzez:
- Postawę pełną miłości i akceptacji dla dziecka i jego problemów
- Wsparcie procesów terapeutycznych współpracując ze specjalistami
- Posiadanie adekwatnych do możliwości dziecka wymagań i konsekwentnie je egzekwując
- Zachowanie spokoju i cierpliwą pracę z dzieckiem szanując jego emocje (pozwalając na upust
złości, smutku i frustracji towarzyszącym niepowodzeniom)
- Pomoc w znalezieniu i wzmacnianiu mocnych stron dziecka
- Niewyśmiewanie niepowodzeń i niekrytykowanie dziecka
- Dostrzeganie i docenianie nawet najmniejszego wysiłku i postępów
- Wspieranie w organizacji czasu i miejsca pracy, a także podziale materiału na części, 
czy też ustalania priorytetów w nauce
- Bycie wyrozumiałym, gdy widzimy, że dziecko jest przeciążone, ma trudniejszy czas…
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Czy w domu można również pracować nad deficytami?
Jak najbardziej. Warto potraktować opinię z poradni z możliwie najbardziej wnikliwą
analizą, a o niezrozumiałe jej elementy dopytać od razu w poradni lub specjalistów
pracujących z dzieckiem. Praca nad słabszymi obszarami nie musi mieć charakteru zajęć
stolikowych, czy też określonych ram czasowych. Niekiedy wystarczy uważniej dobrać
sposób spędzania wolnego czasu, np. pracę nad motoryką małą rozpoczynamy 
od motoryki dużej, więc już wizyta na basenie, ściance wspinaczkowej i w sali zabaw
będzie czymś, co usprawnia pracę nad trudnym obszarem. Wspólne lepienie pierogów
i zabawy ciastoliną, to kolejne wartościowe zajęcia dla dzieci uczęszczających 
na terapię ręki.

Joanna Jaskulska - Korzan, psycholog w Szkole Mentis
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