


Numer pierwszy czasopisma sfinansowany ze œrodków

Miasta Gdañsk w ramach zajêæ opiekuñczych „Ja te¿

potrafiê tworzyæ”

Czeœæ!

Stworzyliœmy czasopismo specjalnie dla Ciebie. Mamy nadziejê, ¿e odnajdziesz tu
siebie.

To czasopismo chcemy tworzyæ z Tob¹, z Twoimi kolegami i kole¿ankami, a tak¿e
z Twoimi rodzicami.

Je¿eli chcesz siê pokazaæ i powiedzieæ coœ o sobie, napisz i wyœlij zdjêcie.
Wydrukujemy je w kolejnym numerze.

Je¿eli masz w domu zwierzaka, napisz o nim dwa ciekawe zdania i wyœlij je oraz
koniecznie zdjêcie i jego imiê.

Je¿eli masz ciekawy przepis na coœ do picia albo do jedzenia, podaj nam, a wydru-
kujemy go w naszym czasopiœmie. Oczywiœcie koniecznie ze zdjêciem. Najlepiej
z takim, na którym sam to przygotowujesz, pijesz albo jesz.

W kolejnym numerze bêdziemy pisaæ o Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, o naszych
zwierzakach w domu, o tym jak siê zmieniamy i o tym, jak trudno siê na coœ czeka.

Czasopismo „Ja te¿” piszemy dla Ciebie, z Tob¹ i o Tobie.

Pozdrawiamy serdecznie i ¿yczymy du¿o uœmiechu i radoœci.

Do zobaczenia.

Redakcja „Ja te¿”





[ Wuefman radzi:

Wakacje, to okres, kiedy dzieci i m³odzie¿ dysponuj¹ du¿¹ iloœci¹ czasu wolnego, dlatego

warto zastanowiæ siê jak w m¹dry sposób go zagospodarowaæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ruch mo¿e

nam towarzyszyæ wszêdzie. Zawsze mo¿emy pop³ywaæ w okolicznych jeziorach, pojeŸdziæ

na rowerze, czy pójœæ na d³ugi spacer. Taka aktywnoœæ fizyczna:

ü pomaga kszta³towaæ charakter

ü uczy samodyscypliny

ü buduje pewnoœæ siebie

ü poprawia figurê

ü poprawia kondycjê

ü pozwala na poznanie nowych ludzi

Pamiêtajcie! Wakacje, to najlepszy czas na na³adowanie baterii

przed rokiem szkolnym, bo cz³owiek zdrowy,

to cz³owiek pogodny i chêtny do zabaw.

Wypoczêci, ³atwiej bêdziecie siê uczyæ.

[ Wuefman przestrzega:

Nadmierne jedzenie s³odyczy powoduje:

ü Próchnicê

ü Nadwagê

ü Choroby serca

ü Cukrzycê

ü Objawy nerwicy

Nadmierny poziom cukru we krwi wp³ywa negatywnie na mózg, pracê serca oraz nerek!

Wzrasta poziom infekcji. Bakterie i grzyby ¿ywi¹ siê cukrem!

Cukier przyspiesza proces starzenia siê.











Byliœmy w zoo, ¿eby sprawdziæ jak sobie radz¹ zwierzêta, gdy jest wysoka temperatura.

Pingwiny sta³y w grupie, chowaj¹c siê w cieniu i  w swoich domkach.

Lwy i inne dzikie koty, spa³y w cieniu drzew.

S³onie posypywa³y siê piaskiem i otwiera³y pysk, ¿eby woda im sp³ynê³a po jêzyku.

¯yrafy chodzi³y spokojnym krokiem i jad³y zielone liœcie z ga³¹zek drzew.

Czujne surykatki sprawdza³y, czy jest niebezpiecznie i chowa³y siê w tunelach, które
same wykopa³y.

Ma³py buja³y siê leniwie na linach i drapa³y po g³owach.

Które z wymienionych zwierz¹t pochodzi ze strefy klimatycznej,
w której panuj¹ niskie temperatury i dlatego jest mu bardzo
gor¹co w lecie, w polskim zoo?

s Dla którego zwierzaka zrobiono te drzwi?
Jak myœlisz, jak s¹ wysokie? – ile maj¹ metrów wysokoœci?

s A jak wysokie s¹ drzwi w Twoim domu?
Czy ten zwierz zmieœci³by siê u Ciebie w domu?



Co wiemy o policji:

ü œciga sprawców przestêpstw

ü pilnuje porz¹dku np. na drodze

ü dba o nasze bezpieczeñstwo

ü ka¿dy policjant ma swój numer

ü policjant posiada odznakê

Policja czasami korzysta ze wsparcia psów, np. nad wod¹.

S¹ psy wodo³azy, które dobrze p³ywaj¹.

Policja ma te¿ psy tropi¹ce i szukaj¹ce ludzi.

& Nowe s³owo: prewencja, czyli zapobieganie, profilaktyka

Do szkó³ i przedszkoli przychodz¹ plicjanci z wydzia³u prewencji i mówi¹ np. o za-

sadach poruszania siê na drogach, ¿eby by³o bezpiecznie.

W wakacje policja ma wiêcej pracy, poniewa¿ jest wiêcej imprez, podczas których jest

du¿o ludzi. Policja pilnuje na nich porz¹dku, poniewa¿ ³atwo jest zgubiæ dziecko,

w t³umie z³odziej ma lepsze mo¿liwoœci, ¿eby okraœæ drug¹ osobê. Na pla¿ach pracuje

policja z referatów wodnych i sprawdza, czy ktoœ nie p³ywa w niedozwolonych

miejscach.

s Wiesz pod jaki numer powinieneœ zadzwniæ, ¿eby wezwaæ policjê?

112
Zapamiêtaj ten numer!

s Wiesz, w jakim kolorze s¹ samochody policji? A w jakim kolorze policja ma

mundury?

Pomimo, ¿e jest w lecie gor¹co, policja musi nosiæ mundury, poniewa¿ s¹ przed-

stawicielami pañstwa. Mundur, to koszula s³u¿bowa, spodnie i czapka.

W lecie je¿d¿¹ po mieœcie patrole rowerowe i taki policjant nosi bia³¹ koszulkê,

spodenki i czapkê.

W Warszawie i Krakowie niektórzy policjanci je¿d¿¹ na koniach. S¹ to tzw. patrole

konne.



Wakacje to szczególny czas w roku.

Nie chodzi tylko o wolne od szko³y,

czy okres urlopowy w pracy. Przez te

dwa miesi¹ce ¿yje siê zupe³nie inaczej.

Cz³owiek przestaje siê spieszyæ, wrêcz

zwalnia i próbuje cieszyæ siê ka¿d¹

chwil¹ wolnego czasu. Czuje siê

wszêdzie panuj¹c¹ beztroskê. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e poza naszym cia³em,

od wielu problemów ¿ycia codziennego odpoczywa te¿ g³owa. Jest jednak w nas coœ co dzia³a

wtedy intensywniej ni¿ w pozosta³ych dziesiêciu miesi¹cach roku. Serce. Nie znam nikogo,

kto nie s³ysza³by o wakacyjnej mi³oœci. Ba, nie wiem czy znam kogoœ, kto jej nie prze¿y³!

Zastanawialiœcie siê kiedyœ czemu nie ma mi³oœci zimowej, wiosennej, czy (o zgrozo!)

jesiennej? Nie jestem mo¿e ekspertem, ale lubiê zastanawiaæ siê czasem nad tym czemu bywa

tak a nie inaczej. W przypadku mi³oœci wydaje mi siê, ¿e ta wakacyjna jest tak samo

szczególna, jak ca³y okres wakacji. Zostawia siê za sob¹ wszelkie problemy, wy³¹cza siê

trochê myœlenie (choæ wtedy nie mo¿na zupe³nie nie myœleæ, bo musimy byæ czujni i dbaæ

o swoje bezpieczeñstwo!), czuje siê zdecydowanie wiêkszy luz ni¿ w czasie roku szkolnego.

Wakacje sprzyjaj¹ mi³oœci. Mo¿na j¹ spotkaæ na imprezie, na pla¿y, zaczyna siê czêsto na

obozach czy innych wyjazdach. Charakteryzuje siê tym, ¿e nie potrafimy o drugiej osobie

przestaæ myœleæ, spêdzamy mnóstwo czasu na spacerach i spóŸniamy siê z powodu

zapatrzenia w ksiê¿yc lub zagadania. Najczêœciej nie trwa to za d³ugo, bo gdy obóz siê koñczy

lub wyje¿d¿amy dalej, albo wracamy do domu kontakt siê urywa. Nie zawsze oczywiœcie.

Czasami wakacyjna mi³oœæ przeradza siê w coœ wiêcej i zostaje na d³u¿ej. Ka¿da jest za to

cudowna i niezapomniana. Wakacje to dla wielu czas, w którym mo¿na nosiæ niebieskie

w³osy, niech to bêdzie równie¿ czas, w którym mo¿na prze¿yæ fajn¹, wakacyjn¹ mi³oœæ.

A czym dla Ciebie jest wakacyjna mi³oœæ? Opowiedz nam swoj¹ historiê.



Jakie pojêcia s¹ zwi¹zane z mi³oœci¹?

ü Szacunek

ü Rozmowa

ü Pomoc

ü Wspólnie spêdzony czas

ü Wspólne pokonywanie trudnoœci

ü Wspieranie siê

ü Têsknota

ü Emocje

ü Rozczarowanie

ü Bliskoœæ

s Jak myœlisz co jeszcze?..........................................................................................

Nowe s³owo!
Na jakim instrumencie gra Zosia?

.... na metalofonie

s Jakie dwa nowe s³owa pozna³eœ siê czytaj¹c  „Ja te¿”?
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ODPOWIEDZI DO ZAGADEK:
Nowe s³owa: metalofon, prewencja.

Liczba pszczó³ek: 33.

Drzwi s¹ dla ¿yrafy.

Lato trwa: 92 dni.

S³owa, które nie s¹ zwi¹zane z latem: p³atek œniegu, minus 20 stopni.

Ch³opiec, to Hubert.

Zwierzê, któremu jest gor¹co w lecie w gdañskim zoo, to pingwin.



Fundacja Wspierania Rozwoju

Ja te¿

• Fundacja zajmuje siê dzia³aniami na rzecz edukacji dzieci i m³odzie¿y. Prowadzimy indywidualn¹
terapiê oraz zajêcia grupowe z rozwoju myœlenia jêzykowego oraz mowy w oparciu o za³o¿enia
i wytyczne Metody Krakowskiej. Zajêcia z rozwoju myœlenia matematycznego opieramy o klocki
NUMICON i dzieciêc¹ matematykê.

• Prowadzimy dzia³ania na rzecz edukacji w³¹czaj¹cej w szko³ach i przedszkolach. Opiekujemy siê klas¹
w³¹czaj¹ca 7 dzieci z zespo³em Downa w edukacjê w szkole masowej.

• Dzia³amy na rzecz rozwoju œrodowiska rodziców i rodzin poprzez organizacjê spotkañ, warsztatów,
konferencji.

• Prowadzimy dzia³ania na rzecz akceptacji i w³¹czania spo³ecznego osób niepe³nosprawnych w ¿ycie
codzienne, szkolne i zawodowe. Prowadzimy warsztaty dla uczniów szkó³ podstawowych
o niepe³nosprawnoœci i wspó³dzia³aniu.

• Fundacja wspó³pracuje z Uniwersytetem Gdañskim i Gdañskim Uniwersytetem Medycznym. Prowadzi
spotkania i warsztaty dla lekarzy, pielêgniarek oraz studentów.

• Poszukujemy rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na godne w³¹czenie osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w doros³e ¿ycie.

Misj¹ Fundacji s¹ wszelkie dzia³ania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji spo³ecznej dzieci, m³odzie¿y

i osób doros³ych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególnoœci osób z zespo³em Downa.

Chcesz nas wesprzeæ w tworzeniu czasopisma albo w naszej dzia³alnoœci?

Skontaktuj siê z nami!

http://jatez.org.pl/
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