
Witajcie Kochani! 

 Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego, ale przed nami – 

nauczycielami, i Wami – uczniami jeszcze parę dni wytężonej i intensywnej pracy. Mamy dziś 

dla Was kilka propozycji prosto ze świetlicy, które rozświetlą Wam te dosyć ponure – jeśli 

chodzi o pogodę – dni i sprawią, że czas spędzony w domu, upłynie Wam choć troszkę 

ciekawiej.  

 W poprzednim tygodniu zaproponowałyśmy Wam kilka prac, związanych z 

nietypowymi świętami. Dzisiaj także zachęcamy Was do spojrzenia w kalendarz  Przed 

nami ciekawy dzień, jakim jest niewątpliwie Święto Dobrych Rad.  

 

Zachęcamy Was do słuchania i dawania porad, ale tylko tych dobrych i pomocnych! 

Czasem, warto jest także sięgnąć do książki, aby znaleźć odpowiedź na różne problemy i 

samemu rozwiązać napotkane trudności. Poniżej proponujemy Wam ciekawą pozycję 

literacką, która pomoże Wam zrozumieć otaczający świat, a zatytułowana jest… „Dobre 

rady”  

 



 

Kolejnym nietypowym świętem, które może Was zainteresować jest przypadający na 

dzień 15 czerwca – Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Psy to niezwykłe zwierzęta – ci 

przyjaciele ludzi towarzyszą im w życiu codziennym, są świetnymi kompanami, ale jak 

pewnie wiecie, psy to nie tylko nasi domowi milusińscy – psy to także niezwykli pomocnicy. 

W wielu dziedzinach są nieodzownymi bohaterami, na przykład w ratownictwie, czy choćby 

jako pomocnicy w dogoterapii. Dogoterapia to metoda oparta na udziale odpowiednio 

przeszkolonego psa w terapii osób niepełnosprawnych, która prowadzi do osiągnięcia przez 

nich lepszej sprawności fizycznej i psychicznej. Psy są w takiej terapii jak lekarze – pomagają 

chorym uzyskać lepszy stan zdrowia! Z okazji tak pięknego święta, zachęcamy Was do 

wykonania kilku ciekawych  prac z psami w tle  

Tutaj interesujący pomysł na 

wykorzystanie spinaczy bieliźnianych, 

których zazwyczaj mamy pod dostatkiem 

w domu. Wykorzystajcie farby i kawałki 

materiałów i stwórzcie małe dzieło 

sztuki!  
 

http://krokotak.com/2013/04/diy-dog-from-

clothespins/ 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/06/pies

ki-prosta-praca-plastyczna-dla-

dzieci.html 

A tutaj pomysł, jak wykorzystać gąbeczkę. 

Oczywiście, jeśli macie taki specjalny stempelek, 

to świetnie, ale spokojnie możecie użyć także 

kawałka gąbki. Potrzebne Wam będą także farbki 

i śliczne pieski już gotowe! 



Mamy też coś dla wielbicieli origami  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OfHrmxmF
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Przyjemnej zabawy! 

 

 


