
KĄCIK HUMORYSTYCZNY

Jasiu wpada szczęśliwy do domu. Ojciec ogląda świadectwo i mówi:
- Durniu! Same pały, a Ty się cieszysz?
- Jeszcze tylko lanie i wakacje!

W szkole, w klasie.
- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela?
- Wakacje!!! - krzyczą dzieci.

Z urlopu wrócił Jasiu. Kolega pyta:
- I co, jak tam na urlopie było?
- Super. Na nartach wodnych jeździłem.
- Jak to? Głupiś ty? Gdzie oni takie strome jezioro znaleźli?



Powrót do szkoły!
31 maja wszyscy wróciliśmy do nauki w szkole. Radości nie było

końca. Cieszyliśmy się, że znowu możemy zobaczyć się z kolegami i
koleżankami. W szkole panowała bardzo miła atmosfera, opowieściom nie
było końca. Nauczyciele bardzo miło nas przyjęli i również wyrazili swą
radość z naszego powrotu do szkoły.

Trochę obawialiśmy się, czy po powrocie do szkoły nie zostaniemy
zasypani kartkówkami, sprawdzianami, no i najważniejsze…. czy nasi
nauczyciele będą sprawdzać zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia, ale
bardzo szybko przekonaliśmy się, że nasi “belfrzy” to prawdziwy skarb-
cudowni, wyrozumiali wychowawcy i pedagodzy. Bardzo przychylnie i
wyrozumiale podeszli do tematu notatek z okresu nauczania zdalnego.
Otoczyli nas opieką i dużym wsparciem, za co bardzo serdecznie im
dziękujemy.

Dużym zaskoczeniem była wizyta pani dyrektor Moniki Rabendy w
każdej z klas. Pani dyrektor bardzo serdecznie przywitała każdą klasę,
prowadząc krótką rozmowę, wyrażając swą radość z naszego powrotu,
zapewniając, że każdy uczeń zostanie objęty opieką i wsparciem przy
wdrażaniu się na nowo w naukę stacjonarną. Nauka zdalna nie była wcale
taka zła, ale zdecydowanie wolimy uczyć się w szkole w obecności
naszych rówieśników i nauczycieli. Więc….żegnaj nauko zdalna, witaj
szkoło!!!

Plusy nauki zdalnej:
można było dłużej pospać;
czasami naszym mundurkiem szkolnym była…..”piżama”;
lekcje były krótsze, a przerwy dłuższe;
mniej zadań domowych, kartkówek i sprawdzianów.

Minusy nauki zdalnej:
brak bezpośredniego kontaktu z kolegami, koleżankami,
nauczycielami;
problemy z łączem internetowym i działaniem Teamsów;
spędzanie dużo czasu przed komputerem.

Egzaminy ósmoklasistów
W dniach 25-27 maja w naszej szkole odbyły się egzaminy

ósmoklasistów. Przystąpiło do nich 49 uczniów.
Do egzaminowanych przedmiotów należały: język polski,

matematyka oraz język obcy (angielski lub niemiecki). Większość
uczniów była zadowolona z zadań, jakie znajdowały się w
arkuszach egzaminacyjnych.

Na początku lipca zostaną ogłoszone wyniki. Egzaminy
zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
związanymi z pandemią Covid 19.

Dzień Mamy w różnych krajach

W Australii, Kanadzie i RPA panuje zwyczaj przypinania goździków
do ubrań. Znaczenie ma ich barwa. Kolorowe oznaczają, że matka
tej osoby żyje, a biały, że niestety już odeszła. Święto to przypada w
drugą niedzielę maja.
W Meksyku jest to jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień
rozpoczyna uroczysta msza ku czci Najświętszej Maryi, a dzieci
przygotowują swoim mamom uroczyste śniadania z tradycyjnym
tamales i atole oraz wręczają kwiaty. Święto obchodzone jest tutaj
10 maja.
We Włoszech piecze się specjalne serniczki w kształcie serca, a
dzieci zastępują mamę we wszystkich obowiązkach. Często cała
rodzina wybiera się na wspólną kolację do restauracji. Święto
celebrowane jest  8 maja.



W krajach bałkańskich dzieci nie wypuszczają mamy z łóżka i
wyręczają ją w codziennych zadaniach, by jak najdłużej mogła tego
dnia poleżeć. W zamian otrzymują od mamy słodycze. Święto
przypada na drugą niedzielę maja.
Stany Zjednoczone obejmuje w tym dniu gorączka zakupów. Kwiaty,
kartki, biżuteria, kosmetyki, a nawet najróżniejsze kupony do SPA
czy też na ciekawe wycieczki kupowane są w ramach prezentów dla
mam. W tym kraju święto  obchodzone jest w drugą niedzielę maja.
Francuzi spotykają się na rodzinnym obiedzie, na którym mamy
otrzymują ciasto upieczone samodzielnie przez dzieci. Tradycyjnymi
prezentami są również wina i sery. Francuzi obchodzą to święto w
ostatnią niedzielę maja.
Egipcjanie obdarowują mamy kwiatami lub czekoladkami. Jednak
ortodoksyjni muzułmanie nie obchodzą tego święta, uznając, że
okazywanie szacunku należy się matkom zawsze. Święto obchodzi
się tutaj 21 marca.
Polskie obchody nie są związane z żadnymi szczególnymi
zwyczajami. Prawdopodobne dlatego, że Dzień Matki pojawił się u
nas stosunkowo późno (w 1914 r.). W szkołach i przedszkolach
dzieci malują laurki, przygotowują akademie i specjalne występy.
Starsze kupują prezenty.

Przykładowe prezenty dla mamy:

Obrazek z serc Geometryczny obraz
Mini album Serce ze zdjęć

Igielnik ze słoika Podkładki pod kubek
Haftowane serce        Papierowe kwiatki

Dzień Ojca w różnych krajach
We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii święto to obchodzone jest 19 marca,
na Litwie- w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii- w drugą niedzielę
czerwca.
W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia
Pańskiego, który przypada 23 czerwca.
W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę
listopada, w Danii- 5 czerwca.
W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w
trzecią niedzielę czerwca.

Przykładowe prezenty dla taty:

Kubek z napisem Portret taty
Obrazek z sercem      Pojemnik na długopisy
Koszulka                     Ozdobiony młotek
Męski segregator        Laurka dla taty  (własnoręcznie wykonana)

https://www.twojediy.pl/geometryczny-obraz/
https://www.twojediy.pl/podkladki-kafelek/
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina


Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 r.
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych
w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945 r.) i obchodzony od 1955 r. w
różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce MDD
obchodzony jest 1 czerwca.

DZIEŃ DZIECKA W POLSCE

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych
Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku w
dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z
akcją zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim. Od 1952
stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana
International Union for Protection of Childhood, której celem było
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994
tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień
sportu, np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad
Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto
Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się
do szkół na uroczyste akademie, a następnie na
przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano
słodycze zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek
publicznych.

DZIEŃ DZIECKA W INNYCH
KULTURACH

zakres data nazwa

Organizacja
Narodów

Zjednoczonych

20 listopada
Powszechny Dzień

Dziecka

Honduras 10 września Día del niño

Francja 6 stycznia Święto Rodziny

Japonia
5 maja Kodomo-no Hi

3 marca Hinamatsuri

Turcja 23 kwietnia
Narodowy dzień

suwerenności i dzień
dzieci
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_i_dzie%C5%84_dziecka_w_Turcji


Święta pokrewne do Dnia Dziecka
na świecie:

● Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)
Od 2002 roku 12 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Dzieci-Żołnierzy (z ang. International Children's Day-Soldiers),
zapoczątkowany kampanią „Red Hand Day”. Data nie jest
przypadkowa (12 lutego 2002 r.) – tego dnia wszedł w życie
Fakultatywny Protokół do Konwencji Praw Dziecka o zakazie
wykorzystywania dzieci (osób poniżej 18. roku życia) jako żołnierzy
w konfliktach zbrojnych. Symbolem dnia jest czerwona ręka.

● Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)
Międzynarodowa kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie
były ignorowane. Kampanię prowadzi konsorcjum CSC, (ang.
Consortium for Street Children), przy wsparciu Avivy i członków
CSC, którzy pracują w ponad 130 krajach na całym świecie.

● Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja)
25 maja 1979 roku na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w
Nowym Yorku zaginął 6-letni Etan Kalil Patz. Chłopiec tego dnia po
raz pierwszy miał sam dotrzeć do szkoły. Nie pojawił się w niej już
nigdy. Nie dotarł nawet na przystanek znajdujący się w pobliżu jego
mieszkania, z którego odjeżdżał szkolny autobus. Wydawało się, że
dosłownie zapadł się pod ziemię. Poszukiwania chłopca poruszyły
całą społeczność Stanów Zjednoczonych. Wizerunek Etana był
m.in. publikowany w całych Stanach na kartonach z mlekiem.
Działania poszukiwawcze za zaginionym chłopcem były
prowadzone na skalę międzynarodową. Ostatecznie w 2001 r.
chłopiec został uznany oficjalnie za zmarłego. W Polsce dzień ten
obchodzony on jest od 2004 roku pod patronatem Fundacji Itaka.
Symbolem dnia jest niebieski kwiat niezapominajki.

● Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca)
Decyzja o ustanowieniu corocznych obchodów tego dnia zapadła
podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 19 sierpnia
1982 roku (rezolucja ES-7/8). Sesja ta była poświęcona kwestii
palestyńskiej oraz izraelsko-palestyńskiemu konfliktowi zbrojnemu.
Zgromadzenie Ogólne zdecydowało się ustanowić ten dzień
„wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci
zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji”.
● Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12

czerwca)
Dzień ten został ustanowiony przez MOP (ang. ILO),
międzynarodową organizację afiliowaną przy ONZ celem
ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr
182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr
138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Pierwszy Dzień
obchodzono 12 czerwca 2002 roku.
● Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października)
19 grudnia 2011 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych przyjęło Rezolucję 66/170, by ogłosić dzień 11
października Międzynarodowym Dniem Dziewczynki, uznając ich
prawa oraz szczególne wyzwania, przed jakimi stoją na całym
świecie.
● Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15

października)
W Stanach Zjednoczonych od 1988 roku 15 października
obchodzony jest Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych.
Od 2004 roku, z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz
Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”, w Polsce tego samego dnia
obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec
Dzieci (19 listopada)
Obchodzony z inicjatywy Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”,
WWSF. Organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na
seksualny aspekt przemocy wobec dzieci.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieci-%C5%BCo%C5%82nierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_zbrojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieci_ulicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsorcjum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aviva
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etan_Patz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Itaka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezapominajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_dzieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone


“Wszystkie dzieci nasze są “
Czym jest Akademia Edukacji i Rozwoju Majki

Jeżowskiej?

Jest miejscem, gdzie przywracamy rodzicom, dziadkom i
nauczycielom radość z wychowania, nauczania i
współtowarzyszenia dzieciom. A dzieciom budujemy skrzydła, by
latały wysoko. Ups… Rodzicom i nauczycielom też – skutek
uboczny!
To miejsce gdzie znajdziesz odpowiedzi na pytania: „Co mogę
zrobić lepiej, więcej dla mojego dziecka, aby było szczęśliwe i
mądre?” „Co zrobić, by miało dzieciństwo, które zapewni mu
najlepszy start w dorosłość?”.

Oto muzyka, serce i mózg całej akademii:

Majka Jeżowska                           Joanna Bąk
Beata Kaczor

LETNIE TRADYCJE I
ZWYCZAJE POLSKIE

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Noc Kupały (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) –
słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca,
obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około
21-22 czerwca. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w
germańskich Mittsommerfest. Kościół katolicki, nie mogąc
wykorzenić corocznych obchodów Sobótki z wywodzącej się z
wierzeń słowiańskich obyczajowości, podjął próbę zasymilowania
święta z obrzędowością chrześcijańską (stąd późniejsza wigilia św.
Jana – potocznie zwana też nocą świętojańską, posiadająca
wówczas wiele zapożyczeń ze święta wcześniejszego –
obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_S%C5%82owian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3tka_(ognisko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_%C5%9Bw._Jana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_%C5%9Bw._Jana


Na południu Polski, Podkarpaciu i Śląsku uroczystość o podobnym
charakterze zwie się sobótką lub sobótkami, na Warmii i Mazurach
palinocką. Nazwa Noc Kupały, kupalnocka utrwaliła się w tradycji
Mazowsza i Podlasia.
Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i
miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych
przez ludy słowiańskie, ale również w podobnym charakterze na
obszarach zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie i
celtyckie, a także przez część narodów ugrofińskich, np. Finów (w
Finlandii jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu) i
Estończyków. Na Łotwie pod nazwą Līgo jest wolnym od pracy
świętem państwowym (23 i 24 czerwca). Również na Litwie dzień
24 czerwca od 2005 roku jest wolny od pracy.
Święto to jest często opisywane i popularyzowane współcześnie
jako rodzima alternatywa wobec zachodnich walentynek.

Czerwcowe zdrowie

Arbuz zwyczajny– gatunek rośliny z rodziny
dyniowatych. Pochodzi z Afryki Południowej, gdzie nadal rośnie
dziko, ale jako gatunek uprawny został rozprzestrzeniony w wielu
innych regionach o ciepłym klimacie i jest uprawiany w wielu krajach
świata, miejscami dziczeje.

Poziomka truskawka – roślina mieszaniec
dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych. Ma wiele nazw
zwyczajowych: poziomka ananasowa, poziomka wielkoowocowa,

najczęściej jednak nazywana jest po prostu truskawką.

Malina – grupa gatunków z rodzaju Rubus L.
wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i
łatwość ich odpadania od dna kwiatowego. U różnych odmian
uprawnych owoce mogą być koloru od czarnego i purpurowego,
przez czerwony, żółty, do białawego.

Czereśnie – jadalne owoce wiśni ptasiej, zwanej także
czereśnią, trześnią, u odmian uprawnych nierzadko też
pochodzenia mieszańcowego w wyniku krzyżowania z wiśnią
pospolitą i w takim przypadku zwane też czerechami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_ugrofi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esto%C5%84czycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki


Czerwcowe stworzenia

Komary – występująca na całym świecie
rodzina owadów z rzędu muchówek. Znanych jest ponad 40
rodzajów i ok. 3,5 tys. gatunków komarów. Dawniej do rodziny
komarowatych zaliczano także jako podrodziny: Chaoborinae i
Dixinae.

Pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek
kwiatów, który jest ich pożywieniem i zapylają rośliny owadopylne
(np. drzewa owocowe, rzepak). Rośliny, które dostarczają
pszczołom surowca do produkcji miodu są nazywane
miododajnymi. Do produktów pszczół miodnych należą: miód, wosk,
mleczko pszczele, kit pszczeli, jad pszczeli i pierzga. Pszczoła
unosi się w powietrzu dzięki pracy dwóch par skrzydeł
zbudowanych z przezroczystej błony. Na trzeciej parze odnóży
znajdują się koszyczki służące do przenoszenia pyłku.

Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) –
gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych
(Tettigoniidae). Występuje w Europie, Azji i północnej Afryce.
Szczególnie pospolity w Europie Środkowej.

Przepisy na upalne dni

Przepis na lemoniadę

 3 cytryny
 1 limonka (lub 1 dodatkowa cytryna)
 2 pomarańcze
 7 łyżek cukru
 1 litr wody niegazowanej
 1 gałązka mięty
 opcjonalnie: 4 nasiona kardamonu

 Cytrusy dokładnie wyszorować, następnie przekroić na
połówki. Odkroić po jednej ćwiartce z 1 pomarańczy, 1
cytryny i limonki, i pokroić je na plasterki. Włożyć do
dzbanka, zasypać cukrem.

Z reszty owoców wycisnąć sok, np. za pomocą wyciskarki,
pozbywając się pestek i nadmiaru miąższu. Sok przelać do
dzbanka z owocami. Dodać wodę i gałązkę mięty. Dokładnie
wymieszać. W razie potrzeby można dodać więcej wody i cukru
(zależy od tego jak soczyste były cytryny).



Przepis na koktajl truskawkowy

Truskawki

cukier/ miód

Jogurt naturalny

Truskawki umyć, osuszyć i obrać z zielonych szypułek. Do blendera
włożyć owoce, dodać cukier, jogurt i zmiksować na wysokich
obrotach. Rozlać do szklanek i podać ozdobione listkami mięty.

Przepis na sok z arbuza

Arbuz bez pestek pokroić na mniejsze kawałki po czym zmiksować
z cukrem oraz imbirem. Dodać sok malinowy oraz wyciśnięty sok z
limonki. (Można dodać również parę listków świeżej mięty). Całość
wymieszać i schłodzić. Podawać w wysokich szklankach.

,,Już za parę chwil za chwil parę
wezmę plecak swój i gitarę…..”

WAKACJE TUŻ TUŻ...

Zasady bezpiecznych wakacji
Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne

szaleństwa, JEDNAK NIE ZAPOMINAJMY O NASZYM BEZPIECZEŃSTWIE.

Oto kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać:

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Noś
ze sobą numer telefonu do rodziców.

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym
świetle.

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
6. Nie rozmawiaj z obcymi.
7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do

samochodu.
9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby

dzwoń i wezwij pomoc.
11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na

strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij

dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem
na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.



15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami
odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze
czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi
burza.

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych

miejscach łatwo się zgubić.
20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie

sprawdź skórę na obecność kleszczy.
21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre

jagody, liście czy grzyby są trujące.
22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające

owady i kleszcze.
23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie

wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy
spróbujesz go pogłaskać.

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
26.

W co bawić się latem

Gdy jest ciepło
1. Gra w klasy, gumę lub przeciąganie liny.
2. Robienie dużych baniek mydlanych (zrobić

własnoręcznie, czyli z sznurka zrobić duże koło i do
wody dolać płyn do naczyń).

3. Puszczanie latawca.
4. Zrobienie toru przeszkód.
5. Rysowanie kredą.
6. Zabawa w chowanego lub w berka.

Gdy pada deszcz
1.    Granie w planszówki.
2.    Czytanie książek.
3.    Zrobienie czegoś kreatywnego (np. z kartki).
4.    Zabawa klockami Lego.
5.    Nauczenie się robić origami.
6. Kubeczkowe budowle (chodzi o to, żeby z plastikowych
kubeczków ułożyć budowle).


