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ChoCiaż to miesiąc długi, to 
najkrócej się nazywa i co roku tym 
się chlubi, że zielenią świat 
okrywa.
Czy już wiecie, jaki to miesiąc? tak to jest właśnie ten, o którym myślisz ...

W tym miesiącu są też święta, czy już wiesz jakie? 
Na pewno wiesz, bo jesteś Polką i Polakiem!!!



Ptaki na godłach państw
Jakie państwa na świecie mają w swoim godle ptaka?

Postaraj się odpowiedzieć!
Heraldyka? Cóż to takiego?



Sny miłe i niemiłe
Dobrym pięknym snom sprzyja np. 
umycie całego ciała ciepłą wodą    
i wyczyszczenie zębów. Na dobre 
sny ma też wpływ przeczytanie 
fragmentu miłej książki              
i wywiązanie się ze wszystkich 
obowiązków.

Czasem śnią się niemiłe sny, 
które nazywamy koszmarami. Ich 
przyczyny są różne, np.gdy zjesz 
za późno kolację lub przed snem 
naoglądasz się strasznych filmów. 
Jeśli masz z tym problem 
natychmiast porozmawiaj o tym        
z rodzicami lub szukaj pomocy            
u szkolnego pedagoga lub 
psychologa. 



majowe parapety
Przygotuj kartkę  zielonego papieru i złóż go  
w wachlarz, wytnij kwiatki jakie tylko chcesz  

I na parapecik, bo przecież masz duuużo okien.



s  k  a  r  p  e  t  y    w    r  u  c  h
Otwórz szufladę ze skarpetkami, na pewno masz kilka nie do pary bądź z dziurką, to tym 
lepiej.Weź guziki, sznurki, włóczkę i co tylko chcesz. Zrób pacynkę. Zaproś brata, siostrę, 
mamę, tatę, ułóż śmieszne dialogi, wymyśl prześmieszne imiona i rodzinna zabawa Gotowa. 



mAJOWE WSPOMNIENIA
znajdź w domu stare albumy, 
rozpoznaj dawne ubrania i fryzury. 
czy to twój wujaszek, czy twoja 
ciotka, kto na bal karnawałowy 
przebrał się za kotka? 

Miauu, 
miauuu!



          czego słuchamy w maju?

                        SZKOLNA   PLAY   LISTA
Roksana Węgiel - Anyone I want To Be

Viki Gabor - Ramię w ramię
My3 - IBFF
Cleo - Dom

 



dANCE, DANCE
PO PROSTU TAŃCZ!

Taniec i wesoła 
muzyka wprowadzą 
Was w dobry majowy 
nastrój!

http://www.youtube.com/watch?v=_rJx-OctrmQ


Majowy humor 
kwarantannowy
Jasiu, w twoim wypracowaniu jest 
tylko jedno zdanie:”Moja kotka 
urodziła dwa kotki”. Czy to nie 

za mało?
- Też się zdziwiliśmy, ostatnio 

miała pięć.

Rozmawiają dwie plotkarki: - 
O Zosi to nie można 

powiedzieć złego słowa... - 
To w takim razie 

porozmawiajmy o kimś innym.

Gdzie się 
podziały te 
żaby?

Udaję  
źdźbło 
trawy...

Bocian uśmiecha się 
do żaby, mówiąc:
- Mam ochotę na 
coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to 
krokodyl ma 
przechlapane!
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