
30.03 - 03.04.

Witamy Was w kolejnym tygodniu :)

Będzie to TYDZIEŃ ZDROWIA

To  co  dzieje  się  wokół  nas  w  ostatnim  czasie  wymaga  od  nas

szczególnego  dbania  o  nasze  zdrowie,  dlatego  zostajemy  w  domach.

Chcielibyśmy Wam przybliżyć, dlaczego jest to takie ważne. Wejdźcie na

poniższe linki, a dowiecie się więcej...

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf

Obejrzeliście filmik? Przeczytaliście informacje. Myślę, że koronawirus już

nie  jest  taki  straszny,  jak  go malują.  Pamiętajcie  „Mamy tę moc”,  jeżeli

będziemy stosować 5 zasad:



           1 RĘCE 
Myj je często wodą z mydłem

         2. ŁOKIEĆ 
Zasłoń się nim, gdy kaszlesz

          3.TWARZ
Nie dotykaj oczu, nosa i ust

       4. ODLEGŁOŚĆ
Zachowaj 1-1,5 m odstępu

   5. BEZPIECZEŃSTWO
Zostań w domu.

 

W domu też można robić różne ciekawe rzeczy :) 

Podpowiadamy Wam jakie: 

1. Zadzwoń do babci, dziadka, koleżanki, kolegi, może do kogoś z kim dawno

już nie rozmawiałeś, na pewno masz do nich numery. 

2. Poczytaj książkę, może lekturę, komiks teraz mamy na to więcej czasu.

3.  Upieczcie  razem  z  rodzicami  ciasto. To  może  być  fajna  zabawa.

A własnoręcznie zrobione ciasto na pewno będzie smakowało jeszcze lepiej.

https://www.youtube.com/watch?v=Od2Rm3YzuZI



4.  Przygotujcie  piknik  w domu. Znajdźcie  tyle  miejsca,  żeby można  było

rozłożyć koc, może będzie trzeba poprzesuwać jakieś drobne meble,  może

uda  się  w  pobliżu  okna. Przygotujcie  na  domowy  piknik  to  co  zwykle

zabieracie na piknik na łonie natury, może to być upieczone wspólnie ciasto.

Bawcie się dobrze całą rodziną!

5. Zagrajcie w planszówki. Każdy w domu jakieś ma, a kiedy już Wam się

znudzą, to skorzystajcie z naszych propozycji gier planszowych do wydruku.

http://pastelowekredki.pl/blog/2020/03/25/gry-planszowe-zdalna-edukacja/?

fbclid=IwAR02QMgctPLQXsjl3dW15b14Vfz3bgT8pMUyABHR7FH1RBtgHt7tYi2f29c

6.  Zróbcie  z  całą  rodziną  szalone  zdjęcia  telefonem.  Pośmiejcie  się,

powygłupiajcie i róbcie zdjęcia, tak jakbyście korzystali z fotobudki :)

7. Zrób kolaż z ulubionych zdjęć, które masz w domu.

8.  Włącz  muzykę  i  potańcz  albo  poćwicz,  teraz  kiedy  siedzimy  w  domu,
szczególnie musimy zadbać o ruch! 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&list=TLPQMzAwMzIwMjCJH-
DBVyq_3Q&index=1

9. Napisz coś. Opowiadanie, historyjkę, dowcip. 

10. Zaproponuj komuś swoją pomoc: mamie, tacie, rodzeństwu, wokół Ciebie
znajdzie się ktoś, kto ucieszy się z Twojej oferty pomocy. 

11. Pobaw się ze swoim pupilem.

12. Poukładaj puzzle. 

12. Zrób listę prezentów, które chciałbyś dostać. 

13. Przygotuj prezent. Pomyśl o kimś bliskim i zrób własnoręcznie dla tej

osoby przyjemny, poprawiający humor prezent. A potem go daj, zupełnie bez



okazji. W obecnej sytuacji taki prezent tym bardziej ucieszy obdarowaną

osobę. Gwarantujemy :)

Czekamy na Wasze zdjęcia, jeżeli uda Wam się porobić razem coś ciekawego

z  naszej  listy,  a  może  Wy  wymyślicie  coś,  czego  nie  zaproponowaliśmy?

Będzie nam miło zobaczyć Wasze uśmiechnięte buzie :)

Skoro mamy tydzień zdrowia, to nie możemy zapominać o ludziach, którzy

ratują nasze zdrowie na co dzień . To MEDYCY! 

UWAGA! UWAGA! WŁAŚNIE JEST AKCJA!

Świetlica zaprasza Was do akcji  „KARTKA DLA MEDYKA”.  Polega ona  na

narysowaniu,  namalowaniu  czy  stworzeniu  kartki/rysunku  z  życzeniami

i podziękowaniami dla medyka. Niech to będzie nasze podziękowanie za ich

trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni za to, co dla nas

robią. DOCEŃMY ICH :) Akcja trwa do środy 1 kwietnia.

Na Wasze zdjęcia „Kartka dla Medyka” i inne czekamy na dzienniku

elektronicznym,  w  wiadomościach  do  Pani  Joanny Kasparek.

Przypominamy,  że  po  powrocie  do  świetlicy,  na  najbardziej  aktywne

osoby będą czekać upominki :) 

                                     Pozdrawiamy, 

                                 wychowawcy świetlicy


