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WSZYSTKIM JEST Z ZUCHEM DOBRZE

#zhppolesiepomaga

ŚWIĘTO PRACY DZIEŃ FLAGI ŚWIĘTO
TRZECIEGO MAJA

Dowiem się co

oznacza słowo

Konstytucja

Stworzę flagę Polski 

z materiałów

plastycznych i wywieszę

ją w oknie

Obejrzę obchody

Święta Narodowego

Stworzę plakat i wywieszę

go na klatce schodowej

Temat: “Sąsiedzie, razem

walczmy z koronawirusem!”

Wyczeszę swojego

pupila

Narysuję laurkę

dla sąsiada

Zadzwonię do

dziadków i dowiem

się jak się czują

Posprzątam

 swoje biurko

Podczas spaceru

pozbieram

zauważone śmieci

Nakryję do

wspólnego posiłku

Stworzę i wywieszę

plakat

 Temat: “Sąsiedzie - dbaj o

siebie! :) Będzie dobrze!”

Pomogę przy

składaniu prania

Zadzwonię do

koleżanki/kolegi 

i spytam co u niego

Zrobię pyszne

kanapki dla moich

domowników

Odkurzę podłogę 

w dużym pokoju

Będę życzyć z daleka

"miłego dnia" każdemu,

kogo spotkam 

w czasie wyjścia z domu

Sam naszykuję się

do snu

Stworzę i wywieszę

plakat

Temat: “Zostań w domu.

Nie narażaj siebie i innych"

Pościelę łóżka

wszystkich

domowników

Dziś dzień płynu do

naczyń! Z tej okazji

pozmywam po

śniadaniu. Będę pamiętał 

o oszczędzaniu wody!

Podleję wszystkie

kwiaty w mieszkaniu

Wytrę kurze z szafek

w mieszkaniu

Sprawdzę jakich

elementów brakuje 

w moich grach

planszowych, dorobię

je własnoręcznie

Stworzę swój plan

dnia i będę się do

niego stosował dziś 

i jutro

Nakarmię ptaki na

spacerze. Wcześniej

dowiem się, czym

można je karmić

Pomogę zmienić

pościel

Podam coś do picia moim

rodzicom/opiekunom,

kiedy będą zapracowani

Stworzę miejsce, 

w którym będę

uspokajać się od

złości

Samodzielnie odrobię

lekcje i przygotuję się

do zajęć na następny

dzień

DZIEŃ MATKI

Powiem moim

rodzicom/opiekunom,

że ich kocham. Zrobię

im odprężający masaż

Stworzę i wywieszę plakat 

Temat: “Podróżuj bezpiecznie!

Nie zapomnij o rękawiczkach,

maseczce i właściwej odległości!

:) harcerze z Polesia

pozdrawiają!”


