Szanowni, Rodzice!
Drogie, Dzieci 
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie już ostatni raz w tym roku szkolnym.
Zbliżają się wakacje i zasłużony dla wszystkich wypoczynek. Pozwalam sobie
ostatni raz przesłać Wam moje propozycje na to, jak spędzić wolny czas;
omijając telewizor i komputer, a skupiając się na nas samych.
Więc, do dzieła, życzę wszystkim dobrej zabawy!
1. MOJE ZDJĘCIE Z DZIECIŃSTWA.
Każdy z domowników ma za zadanie znaleźć swoje zdjęcie z dzieciństwa.
Teraz siadacie wygodnie i każdy opisuje siebie. Opis powinien być
szczegółowy. Jak Wam się podobają rodzice, jako dzieci? :)
2. ZABAWA W PROJEKTANTA.
Kolejne zadanie. Pobawicie się teraz w projektantów. Poproszę, abyście
zaprojektowali rysunek i/lub napis na swoją koszulkę. Ma on oddawać Wasz
charakter, bądź powinien informować o Waszych zainteresowaniach. Ciekawe,
co zaprojektują Wasi rodzice...
3. AGENCJA PRACY.
Wyobraźcie sobie, że pracujecie w agencji pracy. Napiszcie ogłoszenie o
poszukiwaniu pracowników na stanowisko:
- chirurg drzew,
- specjalista do spraw snu,
-operator dinozaura,
- rozganiacz chmur.
Komu udało się napisać najlepsze i najbardziej zabawne ogłoszenie?
4. WYMYŚL...
Wymyślcie imię i nazwisko dla:
- detektywa amatora,
- żeglarza,
- chłopca, który uwielbia grać w piłkę,
- dziewczynki, która lubi skakać na skakance,
- kobiety, która przez cały czas mówi.

5. POGODYNKA.
Teraz czas na zabawę w pogodynkę. :-) Popatrzcie na mapę i napiszcie
prognozę pogody dla Polski. Potem możecie ją przedstawić omawiając i
pokazując wszystko na mapie. Dobrej zabawy!

6. WYOBRAŹNIA.
Wyobraźcie sobie, a następnie narysujcie lub opiszcie:
- domek krasnoludka,
- smoczą jamę,
- pokój dziewczynki z zapałkami,
- chatę jasnowidza,
- ogród zielarki.
7. SUPERMOC.
Gdyby można było mieć supermoc to, co by to było?... Pomyślcie. Teraz
zastanówcie się i podajcie trzy przyczyny, dla których chcielibyście mieć tą

moc. A teraz wymieńcie trzy rzeczy, które byście zrobili dzięki tej swojej
supermocy. Miło jest pomarzyć, prawda?
8. DOKOŃCZ ZDANIE.
Teraz macie za zadanie wsłuchanie się w dźwięki, które słyszycie.
Usiądźcie wygodnie i niech każdy dokończy zdanie:
"Kiedy jestem sam w swoim pokoju, zamykam oczy i słyszę..."
Postarajcie się, jak najdokładniej opisać to, co słyszycie.
9. I DLATEGO Z TEJ PRZYCZYNY...
Dopiszcie, lub dopowiedzcie, co mogłoby się stać, gdybyście:
- nie zamknęli klatki z chomikiem,
- na podwórku zobaczylibyście lisa,
- zrobilibyście krok do przodu,
- latawiec uniósłby się w powietrze,
- posadzilibyście w ogródku storczyka,
- komputer by się popsuł,
- wyłączono by światło na tydzień,
- nie byłoby wody przez trzy dni.
Dziękuję Wam za poświęcenie uwagi moim pomysłom. Miło było mi do
Was pisać. Życzę Wam wyjątkowych wakacji, odpoczynku i tradycyjnego
rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. :)
Do zobaczenia!
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