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           SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI 

im. TWÓRCÓW POLSKIEJ MIEDZI W JĘDRZYCHOWIE



lato
Pierwszy dzień lata -  22 czerwca - jest najdłuższym 
dniem w roku i trwa prawie 17 godzin.



czerwcowe 
stworzonka

Mrówki, komary, biedronki,gąsienice, żuczki, 
tarczówki. Wiem, że te stworzonka cieszą się Waszym 
szczególnym zainteresowaniem. Dowiedzcie się, gdzie 
one bytują i dlaczego chcą się bez zaproszenia 
wprowadzać do naszych domów i ogrodów. Brrrrrr!!!!



LETNIE 
BURZE  

PORADNIK



dZIECI W INNYCH KULTURACH



cZERWCOWY FESTIWAL 
OWOCÓW

                    TRUSKAWKI, MALINY, ARBUZY, CZEREŚNIE

 ZAJADAJ SIĘ NIMI DO WOLI, GDYŻ O TEJ PORZE ROKU SĄ 
NAJSMACZNIEJSZE, NAJPIĘKNIEJSZE, NAJZDROWSZE I NAJTAŃSZE. 
SMACZNEGO KOLEGO!



DBAJ O SWOICH PRZYJACIÓŁ, 
PIELĘGNUJ RELACJE

   3. Traktuj przyjaciela tak, jak Ty chciałbyś być traktowany

   1. Bądź sobą

 2. Zaskakuj

   4. Okazuj szacunek i uczucia

     5. Chroń
 6. Szukaj przyjaciela wokół siebie

                                                     Przyjaciół poznajemy w biedzie - głosi przysłowie. 



CZERWCOWE 
WYCIECZKI

WYCIECZKI PO OKOLICY SĄ MIŁYM, POŻYTECZNYM SPOSOBEM 
SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU. 

MOŻESZ DZIĘKI NIM POZNAĆ SWOJĄ OKOLICĘ.



Ciekawe święta czerwcowe
6.O6 Dzień Jojo 
JOJO to coś więcej niż zwykła zabawka. Ten ciężarek 
zawieszony na sznurku pozwala wykonywać zawiłe triki, 
warto samemu spróbować wykonać jakieś kombinacje, to 
świetna alternatywa dla komputera!

13.O6  Święto Dobrych Rad
Wszyscy uwielbiamy dawać 
innym dobre rady, nawet 
kiedy sami nie potrafimy 
uporać się z podobnym 
problemem. Niekiedy jednak 
rzeczywiście można komuś 
pomóc, ale mimo to 
pamiętajmy - najpierw 
wszystkie dobre pomysły 
sprawdzajmy na sobie.

15.06 Święto Dogoterapii
Psy to wspaniałe zwierzęta, które nie tylko zajmują 
nasze miejsce na kanapie, ale i wymiernie 
pomagają chorym i niepełnosprawnym. 
Dogoterapia, bo dziś ta forma leczenia 
i rehabilitacji ma swoje święto, stosowana jest 
w Polsce z powodzeniem od wielu lat. 19.06 Dzień Kota Garfielda.

Garfield uchodzi za celebrytę nie tylko wśród kotów. 
Najciekawsze, że specjalnie na to nie zapracował – 
w końcu jego ulubione zajęcia to leżenie i jedzenie 
lazanii.



23 czerwCA OBCHODZIMY DZIEŃ OJCA
Do czego służy tatuś? Na przykład do prania, kiedy za dużo pracy miewa w domu mama,  

do trzepania dywanów, jazdy odkurzaczem, do chodzenia z córeczką na lody, na spacer.

Do wbijania haczyków w twardy beton ściany, wtedy, gdy nową szafkę lub obraz wieszamy.

 Do strugania, gdy złamie się twardy ołówek, do wkładania do mojej skarbonki złotówek.

Do wspinaczki, gdy sobie przed ekranem usiadł, do pomagania w lekcjach też miewam tatusia. 

A kiedy się gazetą, jak tarcza zasłania, przynoszę kolorową książkę do czytania.

I razem wędrujemy do ostatniej strony. Do tego służy tatuś dobrze oswojony.

WSZYSTKIEGO NAJ, NAJ, NAJ, NAJLEPSZEGO DLA WSZYSTKICH TATUSIÓW.



NARESZCIE 
WAKACJE

CO MOŻESZ ROBIĆ W WAKACJE 
- MOŻESZ WSZYSTKO.



Biegać, skakać, latać, pływać, 
w tańcu, ruchu wypoczywać! 
ŻYCZĘ WAM UDANEGO WYPOCZYNKU!



dziękuję za uwagę 
pozdrawiam was -pani Bernadetta:)
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