Świetlicowe zajęcia zdalne.

Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka:
czarnych kotów na białych przypieckach,
burych kotów –
a może i białych…
byle były
i byle mruczały.
Życzę także Wam niskich okien
ze słonecznym, zielonym widokiem
a nad oknem – gałęzi kasztana
żeby kos miał gdzie śpiewać od rana.
Życzę rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach
drzew, na które dobrze się wspinać.
Życzę także wam koca, nie-koca,
który sny Wam przynosi po nocach
taki koc spełnia wszystkie życzenia:
to się w okręt, to w wyspę przemienia…
bywa też latającym dywanem
by się znowu stać kocem nad ranem.
I co jeszcze?
Już chyba niewiele:
śmiechu w domu
i lodów w niedzielę
i przyjaciół najlepszych na świecie
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie.

Maria Terlikowska

Kiedy jest Dzień Dziecka ? Święto, które wypada na początku czerwca, jest
ulubionym dniem w kalendarzu wielu dzieci. Nie wszyscy jednak zdają sobie do końca
sprawę, jaka jest jego historia.
Tradycyjnie w Dzień Dziecka rodzice obdarowują swoje pociechy mniejszymi bądź
większymi upominkami. 1 czerwca z tej okazji w wielu miastach w całej Polsce
przygotowywane są także wyjątkowe atrakcje dla dzieci.
Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce oraz w innych byłych państwach
socjalistycznych obchodzony jest 1 czerwca już od 1950 roku. Po raz pierwszy święto to
zorganizowano w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Dwa
lata później Dzień Dziecka stał się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja
zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Śmieszny wierszyk na Dzień Dziecka

Święto Dzieci – piękne słowa.
Lecz cóż znaczą dla zwierzątek?

Może pora tez świętować
Dzień Małpiątek i Słoniątek.

Na sawannie, w gęstym buszu
niech im zawsze słonko świeci,
mamy niech nie natrą uszu.
Wiwat, dzieci! Wszystkie dzieci!

100 pomysłów na zabawy - konkretne propozycje
100 pomysłów na zabawy, to nie tylko okrągła liczba, ale też pewien symbol tego, że
pozostając wraz z całą rodziną w domu, mamy bardzo wiele możliwości działań i aktywności, które
są pozytywne, ważne, wzmacniające talenty dziecka i więź z rodzicem.
Oto konkretne przykłady pomysłów na zabawy z dzieckiem w domu. Gdzie możemy:
1.
2.
3.
4.
5.

wspólnie malować
śpiewać razem piosenki
lepić figurki z plasteliny
robić bukiety z kwiatów
zrobić sałatkę

6. posadzić roślinkę
7. zagrać w kalambury
8. przeczytać dziecku bajkę
9. zrobić kogel – mogel
10.
zagrać w grę planszową
11.
udekorować album ze zdjęciami
12.
pooglądać rodzinne zdjęcia
13.
układać klocki
14.
zagrać w grę planszową
15.
upiec rogaliki
16.
grać w łapki
17.
bawić się w zgadywanki
18.
zrobić wyklejankę z kawałków gazet i materiału
19.
zaplanować wymarzone wakacje
Myślimy, że ten dzień miło spędzicie ze swoimi rodzicami. Życzymy Wam udanego, radosnego
dnia. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!!

