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Od redakcji 
Witajcie! Przygotowaliśmy dla WAS wiosenny numer e-gazetki szkolnej, a 

w niej łamigłówki, rebusy, garść ciekawych informacji oraz pomysły 

pachnące wiosenną świeżością. Rozwiązujcie zadania, bądźcie 

rebusomaniakami i zdobywajcie  NIEPYTAJKI, dzięki którym zyskacie 

tydzień bez pytania w szkole. Liczymy na owocną współpracę!!!!!!! 
 
 
 
 

 

 
 



Co słychać w marcu ? 
 

1 marca - Dzień Piegów 
3 marca - Międzynarodowy Dzień Chorego 

5 marca - Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 
8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca - Dzień Mężczyzn 
12 marca - Światowy Dzień Drzemki w Pracy, Dzień Matematyki 

14 marca - Dzień Liczby Pi 
17 marca - Światowy Dzień Morza 

18 marca – Europejski Dzień Mózgu, Międzynarodowy Dzień Słońca 
19 marca – Dzień Wędkarza 
20 marca – Dzień Bez Mięsa 

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa 
22 marca – Światowy Dzień Wody 

23 marca – Dzień Windy 
24 marca – Narodowy Dzień Życia 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 
29 marca – Dzień Metalowca 

31 marca – Dzień Budyniu 
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Zad.2  

On trzeci jest w kolejce gdzie stoi dwanaście miesięcy. 
................................     
 

 



3. Rozwiąż rebusy  

400+tki

 
 

 
 
 

 
 

 
 



*************************************************** *************************************************** *********** 

WIELKANOCNE DEKORACJE 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
 
 
 

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, czas wyjątkowy. 
Spraw swoim bliskim niespodziankę. Zajączek wielkanocny 

świetnie się do tego nadaje ☺!  
 

              
 

Potrzebne będą: 
-wydmuszka 
-biały i różowy papier 
-farby 
-czarny pisak 
-niepotrzebny, czysty materiał 

 
 

Wykonanie: 
Pomaluj farbami całą powierzchnię wydmuszki na biało i po 
wyschnięciu zrób owal na dole wydmuszki. Teraz wytnij z białego 
papieru białe serce, 2 białe, duże uszy i 2 mniejsze z różowego 
papieru. Serce przyklej z dołu wydmuszki (bliżej różowego brzuszka) 
a z tyłu uszy (różowe uszy naklej na białe). Ozdób pisakiem. 
Gotowe!!! ☺ 
 
 
 



„DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ” 

 
Zespół Aspergera 

 
Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwojowe, które 
należy do spektrum autyzmu. Specjaliści mówią iż zespół ten to 
łagodniejszy przypadek autyzmu wczesnodziecięcego. Po raz 
pierwszy zespół Aspergera opisał w 1944r. Hans Asperger, który 
to zauważył, że niektóre dzieci we wczesnym etapie rozwoju 
wykazują zaburzenia w rozwoju społecznym oraz motorycznym, 
ale za to mają dobrze rozwiniętą mowę i zdolności poznawcze. 
Różnice pomiędzy autyzmem wczesnodziecięcym oraz zespołem 
Aspergera 
 
Zarówno „aspergerowcy” jak i „autyści” wycofują się z kontaktów 
społecznych, lecz osoby z zespołem Aspergera wydaje się, że 
cierpią bardziej, ponieważ zależy im na przyjaźniach, których 
jednak nie potrafią nawiązać. Zespół Aspergera występuje dużo 
częściej niż autyzm, na każdy przypadek autyzmu przypada kilka 
przypadków zespołu Aspergera. Wśród specjalistów nadal trwa 
debata, czy zespół Aspergera jest typem autyzmu, czy odrębną 
jednostką chorobową. Potocznie zespołem Aspergera określa się 
wszystkie łagodne postacie zaburzeń autystycznych. Precyzja 
diagnostyczna jest o tyle istotna, że zespół Aspergera bardzo 
trudno zdiagnozować. 
 
Przyczynami zespołu są  zaburzenia w rozwoju płodowym oraz 
nieprawidłowości neurologiczne. Natomiast jego objawami m.in. 
są zaburzenia relacji społecznych – brak chęci do pracy w grupie 
oraz zaburzenia języka – mowa sztywna. Osoby chorujące na 
zespół Aspergera mają sposób zachowania oraz zapamiętywania 
bardzo obsesyjny, o czym świadczy fakt iż potrafią interesować 



się tylko jedną dziedziną, i wręcz obsesyjnie pamiętać rozkłady 
pociągów, autobusów itp. 
 
Ciekawostki o zespole Aspergera   
 
Do dziś nie wiadomo, co leży u podstaw rozwoju syndromu 
Aspergera. 
Na zespół Aspergera statystycznie częściej chorują chłopcy niż 
dziewczynki. 
Zainteresowania osób z zespołem Aspergera mogą przybrać 
formę kolekcjonowania albo układania rzeczy w określonym 
porządku. 
Osoby z zespołem Aspergera odczytują komunikaty dosłownie, 
mogą nie rozumieć znaczeń przenośnych, jak „pokarm dla duszy” 
czy „nabić kogoś w butelkę”.  
 
 

 
 
 

PAMIĘTAJ! INNY, NIE ZNACZY GORSZY! 
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