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Ach, ten 
maj!

Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. Kwitną wtedy 
kwiaty, drzewa, krzewy. Jest uznawany za najpiękniejszy 

miesiąc w roku.



Majowe święta

1 maja Święto Pracy
2 maja Dzień  Flagi Rzeczpospolitej

3 maja Święto Konstytucji Trzeciego Maja
4 Dzień Hutnika, Dzień Strażaka

9 maja Dzień Europy



5 maja Dzień 
Godności osoby 

z 
niepełnosprawnością 

intelektualną

Mam problem, by logicznie myśleć.

Pracuję wolniej od Ciebie.

Wyglądam tak samo jak Ty.

Czasem jestem impulsywny.

Potrzebuję 
akceptacji tak 
samo jak Ty

Czasem 
trzeba mi 
kilka 
razy 
powtórzyć

Nie potrafię 
myśleć 
abstrakcyjnie

Nie potrafię 
się dobrze 
skoncentrować



Twarożek z 
Rzodkiewką

Co to jest? 
Krakowianka, Rowa, Saxa, Carmen, Polanka, Silesia. To odmiany 

rzodkiewki.
To warzywo jest niedoceniane, wykorzystuje się je najczęściej 

jako dekorację, a jest bardzo zdrowe.



26 maja Dzień 
Mamy

Dla wszystkich Mam serdeczne życzenia od serca. 



Przysłowia majowe
Gdy w maju śnieg 
pada suszę 
zapowiada.



Zadbaj o swój 
rower

Zbliżają się długie, ciepłe dni więc należałoby zadbać o swój rower, deskę, 
hulajnogę czy rolki. Tak jak rodzice robią przegląd samochodu tak i wy poproście 
osoby dorosłe, aby przejrzały wasze “ulubione pojazdy” po to, żeby jazda na nich 

była bezpieczna. 

Pamiętaj o kasku, 
który chroni głowę 
w razie upadku!!!



Uśmiech 
majowy

Pamiętaj, aby zawsze być miłym dla innych 
i uśmiechniętym.

W szkole pani kazała narysować 

dzieciom swoich rodziców. Po 

chwili podchodzi do małego Jasia 

i pyta: - Dlaczego twój tata ma 

niebieskie włosy? - Bo, bo nie 

miałem łysej kredki proszę pani.

Tato pyta Jasia: - Jak 

ci syneczku idzie 

w szkole? - Dobrze. 

Nawet jeden nauczyciel 

ci zazdrości tatusiu! -

Mnie? Czego 

zazdrości? - Już kilka 

razy złapał się za głowę 

i powiedział: "Gdybym 

ja był twoim ojcem.....".  

Mama wraca z wywiadówki. - Jasiu, 

dlaczego nie uczysz się polskiego? 

- Uczę się, mamo. - To czemu 

robisz w wypracowaniach tyle 

błędów? - Bo ja się uczę na 

błędach!



Kto pracuje w pocie 
czoła?    Pszczoła

Pszczoły odwiedzają od 50 do 100 kwiatów w czasie jednej 
wyprawy.

Pszczoły komunikują się między sobą tańcząc.
Kolonia pszczół składa się z od 20000 do 60000 pszczół miodnych 

i jednej królowej.
Miód jest niezwykle zdrowy.



Dziękuję za uwagę:)
pani Bernadetta
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