
19 Maj - Dzień Dobrych Uczynków 

 

 
 
 

CIEKAWOSTKI 
19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. 

Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków 

na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego.  

O dobrych uczynkach pamiętajmy nie tylko dziś, a każdego dnia. Dobro zawsze wraca do osoby, która 

daje dobro innym. 

https://www.youtube.com/watch?v=gx826Pk3k8E 
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WYZWANIE NA DZIŚ 

Z okazji dzisiejszego święta wykonaj poniższe zadan

1. Uśmiechnij się do innych. To prosty i szybki sposób, aby 

2. Zrób rodzicom herbatę lub kawę.

3. Zaproponuj swoją pomoc przy codziennych obowiązkach

sprzątania, prania, wyrzucenia śmieci.                                                                                             

komplement. Komplement to coś miłego powiedziane drugiej osobie, pochwała wyglądu, 

zachowania, umiejętności. Zaskocz jakąś o

Podziel się czymś z kimś, np. zabawkami z rod

6. Podziękuj rodzicom za to, że dbają o Ciebie, koleżankom

potrzebowałeś i wspólną zabawę, nauczycielom za naukę i opi

moc! 

___________________________________________________________________________

SŁUCHOWISKO:    Dobre uczynki Cecylki Knedelek               

https://www.youtube.com/watch?v=HuDKZWe0fkI

Z okazji dzisiejszego święta wykonaj poniższe zadania:                                                                                    

To prosty i szybki sposób, aby komuś i nam zrobiło się miło.          

2. Zrób rodzicom herbatę lub kawę. Mały gest a sprawi radość wszystkim na cały dzień.                   

3. Zaproponuj swoją pomoc przy codziennych obowiązkach, np. podczas gotowania obiadu, 

, wyrzucenia śmieci.                                                                                             

Komplement to coś miłego powiedziane drugiej osobie, pochwała wyglądu, 

zachowania, umiejętności. Zaskocz jakąś osobę i obdaruj ją komplementem.                                         

, np. zabawkami z rodzeństwem, słodyczami z rodziną.                                       

to, że dbają o Ciebie, koleżankom i kolegom za okazaną pomoc, gdy jej 

potrzebowałeś i wspólną zabawę, nauczycielom za naukę i opiekę. Słowo "dziękuję" ma ogromną

 

___________________________________________________________________________

Dobre uczynki Cecylki Knedelek                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=HuDKZWe0fkI 
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ZAJĘCIA RUCHOWE: 

Dziś proponuję Wam ćwiczenia ręki.  Koniecznie obejrzyjcie poniższy filmik i wypróbujcie wykonać te 

ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxQ8n9OpDj0 

 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE: 

17 prostych i zabawnych projektów z papieru                  

https://www.youtube.com/watch?v=UXuhPl9vjAE 
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Pozdrawiam                                                                                                                   

Bożena Tejs 


