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BĄDŹ HARCERZEM W SWOIM DOMU!
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HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE POMOC BLIŹNIM
#zhppolesiepomaga

ŚWIĘTO PRACY DZIEŃ FLAGI ŚWIĘTO
TRZECIEGO MAJA

Stwórz plakat i wywieś go

na klatce schodowej

Temat: “Sąsiedzie, razem

walczmy z koronawirusem!”

Stwórz i wywieś plakat

 Temat: “Sąsiedzie - dbaj o

siebie! :) Będzie dobrze!”

Stwórz i wywieś plakat

Temat: “Zostań w domu.

Nie narażaj siebie i innych

DZIEŃ MATKI
Stwórz i wywieś plakat 

Temat: “Podróżuj bezpiecznie!

Nie zapomnij o rękawiczkach,

maseczce i właściwej odległości!

:) harcerze z Polesia

pozdrawiają!”

Razem z drużyną, weź

udział w konkursie: “Święto

Flagi w domu. Łódzka Biało-

Czerwona!”(na FB lub na

stronie lodzka.zhp.pl)

Wywieś biało-

czerwone flagi 

w oknach swojego

mieszkania

Zaproś domowników do

wspólnego oglądania

obchodów Święta. Odnajdź

tekst Konstytucji Polski

Odkurz podłogę 

w całym mieszkaniu

Zdejmij suche

pranie. Podaj herbatę

rodzicom/opiekunom,

gdy będą zapracowani

Przygotuj kolację dla

całej rodziny

Zaszyj dziurę 

w skarpetce/koszulce

swojej lub członka

rodziny

Zorganizuj wieczór 

z grą planszową dla

wszystkich

domowników

Podlej kwiaty.

Wytrzyj zakurzone

liście mokrą

szmatką

Zadzwoń do

dziadków i dowiedz

się jak się czują 

i czego potrzebują

Stwórz swój plan

dnia. Działaj zgodnie

z nim przez najbliższe

dni (do niedzieli)

Zrób śniadanie dla

wszystkich

domowników

Spędź dzień bez

elektroniki

Zaproś domowników na

spacer. Porozmawiaj z

bliskimi o rzeczach,

dzięki którym stajecie się

spokojni

Znajdź pozytywną

informację i podziel się

nią z domownikami 

i znajomymi

Dziś dzień płynu do

naczyń! Z tej okazji

pozmywaj po kolacji.

Spróbuj zrobić

ekologiczny płyn

Zrób i rozwieś pranie,

poskładaj suche

ubrania

Pomóż zaplanować

jadłospis na następny

tydzień. Pomóż w

zakupach

Wymyśl/znajdź

ciekawe ćwiczenia

ruchowe. Poćwicz z

domownikiem

Zadzwoń do kogoś 

z drużyny, z kim

jeszcze nie

rozmawiałeś

Powiedz swoim

rodzicom/opiekunom, że

ich kochasz. Powiedz jak

wiele dla Ciebie znaczą

W pełni samodzielnie

odrób lekcje,  przygotuj

wszystkie zadania na

kolejny dzień

Zmień pościel 

w swoim łóżku

Przygotuj kolację dla

rodziców/opiekunów, zapal

świece. Postaraj się, żeby

przez godzinę, nikt im nie

przeszkadzał

Wypisz na kartce za co

jesteś wdzięczny

rodzicom/opiekunom.

Przeczytaj/daj im kartkę

Sprawdź swój mundur, 

w razie potrzeby,

przyszyj guziki,

zalegające sprawności

itp.

Naucz się obsługiwać

pralkę. Rozwieś

pranie


