
    

Dzień dobrych uczynków 

 

 

Kochani!!!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. 

Z okazji Dnia Dobrych Uczynków wykonajcie pracę plastyczną, plakat lub 

zdjęcie obrazujące ideę tego dnia. Możecie też opisać swój dobry uczynek. 

 

 

To tylko kilka przykładów dobrych uczynków. Wierzymy w waszą kreatywność i 

liczymy na wasze zaangażowanie. 

1. Zostawić na placu zabaw kilka niepotrzebnych, ale sprawnych zabawek, by 

inne dzieci mogły się nimi bawić. 

2. Oddać niepotrzebne książki na zbiórki książek dla domów dziecka czy 

szpitali. 

3. Wesprzeć i pocieszyć kogoś kto płacze. 

4. Przygotować własnoręcznie karty do gry czy puzzle dla kolegi, który jest 

chory i nudzi się w domu 



5. Narysować kredą na chodniku wielką uśmiechniętą buzię, która wprawi 

przechodniów w dobry humor. 

6. Zostawić kolorowanki w poczekalni przychodni dla innych dzieci. 

7. Zaprosić rówieśników, którzy są nieśmiali i siedzą sami do wspólnej 

zabawy. 

8. Pomachać do dzieci podróżujących autobusem szkolnym. 

9. Wybaczyć komuś kto sprawił przykrość. 

10. Pomóc koledze lub koleżance w nauce. 

Dopiszcie proszę swoje dobre uczynki, które dzisiaj i nie tylko dzisiaj 

czynicie. 

Pamiętajcie, że bezinteresowna dobroć zawsze spotka się z pozytywnym 

przyjęciem. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid: 

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, 

Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…” 

 

Kochani!!! a tak przy okazji przesyłam Wam propozycję na zbliżający się Dzień 

Mamy. 

Wazonik ze spinaczy do bielizny 

Potrzebne będą: 

 tektura 

 rolka z ręcznika papierowego/papieru toaletowego (najlepiej, by miała nieco 

większą średnicę niż standardowa) 

 kilkanaście drewnianych spinaczy do bielizny 

 mocny klej 

 nożyczki 

 biała farba akrylowa 

 koronkowa tasiemka  

Wykonanie: 

Z rolki odcinamy fragment o odpowiadającej nam długości. Z tektury wycinamy 

dno (wcześniej odrysowujemy je od rolki). Spinacze rozdzielamy i przyklejamy 

mocnym klejem dookoła rolki. Kawałek tektury składamy na pół. Rysujemy kształt 



serca i wycinamy. Szablon przykładamy do wazonu i malujemy białą farbą. Po 

wyschnięciu oklejamy wazon koronkową tasiemką. 

 

 

Bawcie dobrze !!!! 

Pozdrawiam!!! 

beatapopowicz4@gmail.com 


