
Witajcie Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 Rozpoczął się czerwiec – miesiąc, który zawsze kojarzył nam się z ciepłem, piękną 

pogodą, pysznymi truskawkami i oczywiście końcem roku szkolnego. Wszyscy 

przychodziliśmy wtedy do szkoły pełni wyczekiwania i lekkiego zniecierpliwienia – każdy 

odliczał dni w kalendarzu dzielące nas od wakacji. Teraz, kiedy rzeczywistość wygląda 

troszkę inaczej, a głowę zaprzątają nam lekcje i zajęcia online, warto jest poszukać znaków 

normalności gdzie tylko się da. W tym tygodniu, pragniemy ponownie zachęcić Was do 

czytania książek, a także chcemy przynieść Wam do domów odrobinę naszych świetlicowych 

zwyczajów. 

 Od 30 maja do 7 czerwca obchodzić będziemy XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom, który przebiegać będzie pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach!”. 

Tegoroczny tydzień czytania będzie się skupiać na przyjaźni człowieka ze zwierzętami 

właśnie, a także na promowaniu wśród najmłodszych świadomości ekologicznej oraz wiedzy 

na temat ochrony środowiska. Z tej właśnie okazji do współpracy zaproszono nie tylko 

wspaniałych pisarzy, ale także przyrodników, którzy mogą młodym ludziom przybliżyć 

kwestie związane z dbaniem o środowisko naturalne i zwierzęta. 

 



Na stronie Fundacji można przejrzeć sobie listę wartościowych pozycji czytelniczych, które 

przysłużą się rozwojowi dziecka. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana, warto więc zaglądać 

na stronę co jakiś czas.  

 W tegorocznej edycji Tygodnia Czytania Dzieciom, każdy dzień poświęcony był 

innemu zwierzęciu. Przed nami są jeszcze: 

4 czerwca – Dzień niedźwiedzia 

5 czerwca – Dzień z owadami 

6 czerwca – Dzień wilka 

7 czerwca – Dzień konia 

Codziennie, możecie zaglądać na stronę internetową Fundacji i poszukiwać inspiracji do 

wszelakich prac plastycznych i nowych pozycji do Waszej domowej biblioteczki. Poniżej, 

proponujemy Wam ciekawe formy prac artystycznych, które możecie zrobić samodzielnie w 

domu, a które nawiązują do przyjaźni człowieka ze zwierzętami. 

„Mieszkańcy łąki” 

 

 

https://ekodziecko.com/mieszkancy-laki-

przestrzenna-praca-plastyczna 

 

 

„Niedźwiedź polarny” 

 

http://krokotak.com/2019/01/polar-bear/ 
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„Czerwony Kapturek” – 

figurki na palce, a wśród nich oczywiście 

wilk! 

 

 

http://krokotak.com/2014/03/little-red-riding-

hood-puppet-theatre-for-small-fingers/ 

 

„Konik z włóczki” 

 

http://krokotak.com/2014/02/horse-head-

from-thread/ 

 

 Jak zapewne pamiętacie, na Świetlicy często obchodziliśmy nietypowe święta, których 

pełno można znaleźć w kalendarzu. Panie wybierały odpowiedni dzień i wykonywaliście 

prace plastyczne, organizowane były tematyczne zabawy, a także dostępne były łamigłówki i 

kolorowanki związane z wybranym dniem. W tym tygodniu, chciałybyśmy zwrócić Waszą 

uwagę na wspaniałe Święto – 9 czerwca, czyli Dzień Przyjaciela. Waszym zadaniem będzie 

rozwinąć swoją kreatywność i wyobraźnię i: narysować portret swojego najlepszego 

przyjaciela lub najlepszej przyjaciółki, przypomnieć sobie najzabawniejszą historię z 

udziałem przyjaciela/ przyjaciółki, a także sytuację, kiedy jej lub jego pomoc była dla Was 

najważniejsza. A poniżej pomysł, jak zrobić ciekawą kartkę z tej właśnie okazji  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1o9SpR7CG9o 

Do zobaczenia ! 
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