
Jak się nudzić ? 
1. Spróbuj odgadnąć hasło świetlicy na ten tydzień:    

 Nazwij innym słowem: 

 zamiłowanie, pasja, konik, mania, zainteresowania 

 

 

 

 

                                                           LUB 

 

 Rozwiąż krzyżówkę /w załączniku/ 

 

 

 

2. Poćwicz z Minionkami https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 
“ZUMBA KIDS - Electronic Song – Minions” 

 

3. Szczególne dni w tym tygodniu: 

 W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat 

w Dzień św. Floriana – 4 maja, obchodzony jest 

Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. 

 

Kto z Was zna jakiegoś Strażaka, prosimy niech złoży mu życzenia, 

również i od nas 

  

W takim dniu należy pamiętać o ich pomocy w różnych niebezpiecznych 

sytuacjach. Żeby oszczędzić im niebezpiecznej pracy, zobacz jak bezpiecznie 

reagować, kiedy się pali. Wiemy, że ratują i pomagają nie tylko w razie pożarów. 

 

Filmy :  „Wzywanie pomocy 998”, „Palące się ubranie 998”, „Pożar w domu lub w 

szkole PJM”, „Pożar w lesie lub na łące 998”, „Znaki ewakuacyjne” 

do obejrzenia na stronie internetowej 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_Spoleczna_filmy  

 
 

     

https://www.synonimy.pl/synonim/zami%C5%82owanie/
https://www.synonimy.pl/synonim/pasja/
https://www.synonimy.pl/synonim/konik/
https://www.synonimy.pl/synonim/mania/
https://www.synonimy.pl/synonim/zainteresowania/
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_Europy
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/Prewencja_Spoleczna_filmy


                          

KONKURSY organizowane przez: 

                        KOMENDĘ GŁÓWNĄ PSP 

                       Wydział Prewencji Społecznej 

                     UL. PODCHORĄŻYCH 38 

                  00-463 WARSZAWA 

 Termin nadsyłania prac na wszystkie konkursy, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2020 rok zostaje przedłużony 

do 15 maja br. 

Informacje na stronie https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243 

 

 Pierwszy z nich to indywidualny konkurs na komiks pt. „TATO, NIE JEDŹ TAK SZYBKO”, „WIEM JAK BEZPIECZNIE OPUŚCIĆ 

BUDYNEK” lub „POŻAR W KUCHNI – NIE PANIKUJ”. Jest to konkurs, w którym uczestnik z klas 1-8 tworzy komiks na jeden z powyższych 

tematów. 

 

 Drugim indywidualnym konkursem jest krzyżówka dla najmłodszych. Mogą w nim wziąć udział uczniowie              z klas 1-3. Krzyżówka 

do wydrukowania znajduje się w pliku w tabeli na dole strony. 

 

 Ostatni z konkursów, to konkurs zespołowy na piosenkę o tematyce strażackiej, skierowany jest do uczniów  

 z klas 1-8. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz        odpowiednich 

zachowań poprzez treści i muzykę. 

 

 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych /dzień godności 

osób niepełnosprawnych/– święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja. 

Pomyśl tego dnia, czy potrafisz akceptować takich ludzi i pomagać im tak, by ich 

nie ranić  /w domu, w szkole, na ulicy, w autobusie, w kinie, sklepie, .../ 
 

 
 

4. Teatr Wielki – przedstawienie pt. „Bajko, gdzie jesteś?” – baśń muzyczna.  

Zapraszam do obejrzenia na: 

http://vod.teatrwielki.pl/bajko-gdzie-jestes/ 

 

 

5. Zgodnie z hasłem na ten tydzień „Hobby” chciałabym, żebyście zastanowili się: 

- co lubisz robić /np. zdjęcia, hodować rośliny, czytać książki, oglądać filmy, piec ciasto, 

rysować, pomagać innym…/,  

-co wyjątkowo interesuje Cię /np. aktorstwo, teatr, śpiew, konie, ptaki, podróże, praca 

strażaka,…./, 

- o czym zbierasz informacje /np. o pociągach, samolotach, zwierzętach, o gotowaniu – 

zbierasz przepisy, …./, 

- jakie sporty uprawiasz /np. piłkę nożną, jazdę konną, akrobatykę,…/, 

- co zbierasz/ kolekcjonujesz /np. figurki zwierząt, zdjęcia samochodów, znaczki, 

pocztówki ,…/, 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/5_maja
http://vod.teatrwielki.pl/bajko-gdzie-jestes/


- w co lubisz grać /np. gry planszowe - warcaby,  komputerowe,  zespołowe – sportowe, 

…/ 

- a może zupełnie coś innego? /zdjęcie: SP nr8 w Chełmie/ 

 

Narysujcie, namalujcie lub możecie zrobić kolaż z kolorowych zdjęć i ilustracji na 

temat waszych zainteresowań. Inspiracją dla was może być mój kolaż. Mam nadzieję, 

że zgadniecie, jakie są moje pasje.  

 

 

 
 

Czekamy na Wasze zdjęcia prac, z których zrobimy świetlicową tablicę naszych 

zainteresowań. Proszę przesyłać na adres mailowy wychowawców świetlicy. 

 

6. A dla tych co lubią gotować i czytać, polecam świetną książkę Agnieszki Górskiej 
"Dzieci gotują. Wielka księga przepisów", z której polecam te dwa przepisy: jeden na coś 
zdrowego, a drugi na coś słodkiego  - w załączniku z krzyżówką znajdziemy przepisy. 

 
 

Serdecznie pozdrawiamy 

 

Wychowawcy Świetlicy 

 

 


