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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)

Opowiedz domownikom

historię Dnia Flagi.

Dopilnuj, by w Twoim

budynku, była

wywieszona flaga

Spróbuj spędzić

dzień bez mówienia

"nie"

Zrób i rozwieś pranie,

poskładaj suche

ubrania

Zwróć uwagę na

sposób w jaki odzywasz

się do reszty

domowników (ton,

słowa, mimika)

Przygotuj obiad dla

całej rodziny. Nakryj

do stołu i pozmywaj

po posiłku

Na spacerze opowiedz

bliskim co czujesz 

w czasie epidemii.

Zapytaj ich jak oni się

czują

Naucz się dziś czegoś

nowego

Zrób trzy miłe rzeczy

dla innych

Wyczyść swój plecak

szkolny

Pomóż komuś 

z klasy 

w odrobieniu lekcji

Spędź dzień bez

elektroniki. Zadbaj 

o to, by spędzić czas 

z domownikami

Stwórz swój plan

dnia. Działaj zgodnie

z nim przez cały

następny tydzień

Znajdź pozytywną informację

i podziel się nią ze swoimi

domownikami. Udostępnij ją

w mediach

społecznościowych

Dziś dzień płynu do

naczyń! Z tej okazji

pozmywaj po obiedzie.

Jak możesz oszczędzać

wodę w domu?

Zrób porządek 

w szafie (to czego

nie używasz, oddaj 

potrzebującym)

Znajdź drogę do

uspokojenia się

Napisz list do

rodziców/opiekunów, 

w którym powiesz za co jesteś im

wdzięczny. Możesz napisać list

szyfrem i nauczyć go adresatów

Posprzątaj dokładnie

łazienkę

Zauważ dobro 

w innych i znajdź ich

mocne strony

Przygotuj kolację dla

rodziców/opiekunów, zapal

świece. Postaraj się, żeby

przez godzinę, nikt im nie

przeszkadzał

Zrób kąpiel wszystkim

kwiatom (umyj je pod

prysznicem), zostaw

po sobie porządek

Wyprasuj swój

mundur. Doszyj

ewentualne braki

Spędź wieczór 

z rodzicami (sam

zaproponuj wspólną

aktywność)

Odnajdź w internecie

treść Polskiej Konstytucji.

Przeczytaj 5 wybranych

artykułów

Odkurz i umyj podłogę

w mieszkaniu

Zadzwoń do

wszystkich znajomych

z zastępu i zapytaj co

u nich


