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1 czerwca – Dzień Dziecka, Dzień Mleka, Światowy Dzień 
Rodziców
      Z okazji Dnia Dziecka przygotujcie wspólnie pyszną sałatkę
      owocową. Zróbcie sobie rodzinny piknik w ogrodzie albo
      pobliskim parku.
2 czerwca – Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich 
i  Domowych
      Pomysłodawczynią tego święta jest doskonale znana
      dzieciom Nela Mała Reporterka. Na stronie Fundacji The
      Adventure Starts Here Foundation znajdziecie dokładne
      instrukcje, jak można uratować nieprzytomne zwierzę.
      https://fundacjaneli.org/usta-pysk/
3 czerwca – Dzień Savoir-Vivre
      Przygotujcie sobie elegancki podwieczorek. Nakryjcie
      pięknie stół i poudawajcie, że bierzecie udział 
      w popołudniowej herbatce u króla i królowej.
4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
      Czy wiesz, że Dzień Wolności i Praw Obywatelskich został
      ustanowiony, aby upamiętnić pierwsze po II wojnie
      światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 roku? 
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Chemika
      Na Dzień Chemika proponujemy stworzenie własnego
      wulkanu w domu. Wystarczy przygotować ocet, sodę
      oczyszczoną i szklankę. Do szklanki wlejcie dwie łyżki wody
      i dodajcie łyżkę sody oczyszczonej. Dokładnie wymieszajcie
      miksturę, możecie dodać trochę barwnika spożywczego,
      żeby „lawa” miała jakiś ciekawy kolor. Szklankę możecie
      owinąć folią aluminiową, a następnie ją pomalować lub
      ozdobić masą solną, żeby jak najbardziej przypominała
      Wam wulkan. Do innej szklanki wlejcie dwie łyżki octu.
      Następnie jednym, szybkim ruchem wlejcie ocet do
      Waszego wulkanu. Obserwujcie uważnie, co się wydarzy!
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6 czerwca – Dzień Jojo
      Pamiętacie jojo — zabawkę z naszego dzieciństwa? Można
      je zrobić samodzielnie! Dwa duże guziki zszyjcie razem, ale
      nie za ciasno. Teraz zamocujcie do tej nici sznureczek. 
      Z drugiej strony zróbcie pętelkę na palec. Zawińcie sznurek
      jak w klasycznym jojo i już — domowe jojo gotowe! 
8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez 
Zwierząt
      Dzień Cyrku bez Zwierząt ma zwrócić naszą uwagę na
      straszne traktowanie zwierząt w cyrkach. Na szczęście,
      coraz więcej cyrków rezygnuje z wykorzystywania żywych
      stworzeń podczas swoich występów. Porozmawiajcie o tym,
      dlaczego takie traktowanie zwierząt jest złe i krzywdzące.
      A później może zabawcie się w cyrkowych akrobatów?
9 czerwca – Dzień Przyjaciela, Dzień Kaczora Donalda
      Namalujcie portret przyjaciela. Ale! Nie używajcie do tego
      pędzli, tylko Waszych paluszków!
10 czerwca – Międzynarodowy Dzień Elektryka
      Porozmawiajcie o elektryczności – o tym, jak bardzo jest
      potrzebna w codziennym życiu, jak wiele urządzeń działa
      aktualnie dzięki niej. Niech dzieci poznają różne źródła
      światła. Przestrzeż je, aby w kontakcie z urządzeniami
      podłączonymi do prądu zachowały szczególną ostrożność.
11 czerwca – Międzynarodowy Dzień Rysia
      Czy wiesz, że w Polsce obecnie żyje 150 rysiów? Od ponad
      20 lat są pod ścisłą ochroną w naszym kraju. 
12 czerwca – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci
      Czy wiesz, że na świecie nadal są miliony dzieci, które
      zamiast spędzać czas na beztroskiej zabawie, muszą   
      pracować? W Polsce obchodzimy to święto od 2004 roku 
      i właśnie wtedy zmieniono przepisy Kodeksu Pracy
      dotyczące pracy nieletnich.
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13 czerwca – Święto Żandarmerii Wojskowej
      Sprawdźcie, czy w Waszym mieście są organizowane
      obchody związane z tym świętem. Często można tego dnia
      obejrzeć defilady dumnych żołnierzy.
14 czerwca – Międzynarodowy Dzień Kąpieli, Światowy Dzień 
Krwiodawstwa
      Międzynarodowy Dzień Kąpieli to idealny moment na
      zabawę w wodzie! Może przygotujecie kule do kąpieli
      własnej roboty? Wystarczy soda oczyszczona, kwasek
      cytrynowy, odrobina oliwki i kilka kropel olejku
      zapachowego. Wszystko delikatnie wymieszajcie 
      i wypełnijcie masą foremki na muffinki. Masa powinna mieć
      konsystencję wilgotnego piasku. Zostawcie do wyschnięcia,
      a później dodajcie do kąpieli! Jeśli babeczka będzie się    
      rozpadać, to nic nie szkodzi — nadal będzie przyjemnie 
      musować w wodzie. 
15 czerwca – Dzień Wiatru, Ogólnopolskie Święto Wolnych 
Książek
      Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek polega na
      „uwalnianiu” naszych książek i przekazywaniu ich dalej.
      Nazywamy to bookcrossingiem. Służą do tego specjalnie
      wydzielone regały, które możecie znaleźć w wielu różnych
      miejscach — w bibliotekach, szkołach, sklepach, a nawet
      czasem na świeżym powietrzu! Sprawdźcie, gdzie 
      w Waszym mieście jest taki regał i „uwolnijcie” kilka swoich
      książek — może komuś innemu sprawią równie dużo
      radości? A Wy może znajdziecie jakieś książkowe perełki
      dla siebie?
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18 czerwca – Dzień Ewakuacji
      Przy okazji Dnia Ewakuacji porozmawiajcie 
      o bezpieczeństwie i zasadach, które obowiązują w Waszej 
      rodzinie/przedszkolu/klasie. Jak należy się zachowywać
      podczas ewakuacji? Dlaczego tak ważne jest zachowanie
      spokoju?
19 czerwca – Dzień Leniwych Spacerów, Dzień Kota Garfielda
      Wyjdźcie dzisiaj na dłuuugi i leniwy spacer. Bez telefonów 
      i innych rozpraszaczy. Poobserwujcie, jak przyroda     
      przygotowuje się do lata.
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy
      W tym roku to szczególnie ważny temat. Porozmawiajcie 
      o tym, wytłumacz dzieciom, kim są uchodźcy i w jaki   
      sposób możemy pomóc ludziom, którzy musieli opuścić 
      swoją ojczyznę. 
21 czerwca – Święto Muzyki, Światowy Dzień Żyrafy
      Aby uczcić Święto Muzyki, urządźcie sobie domową 
      dyskotekę — ale zamiast radiowych hitów, wykorzystajcie 
      muzykę klasyczną. Ona również doskonale nadaje się do 
      pląsów! 
22 czerwca – Światowy Dzień Lasu Deszczowego, Dzień 
Kultury Fizycznej
      Dzień Kultury Fizycznej to idealny moment na wycieczkę   
      rowerową! Zabierzcie ze sobą bidony z wodą, koniecznie 
      pamiętajcie o kaskach i dostarczcie sobie mnóstwa 
      endorfin po wysiłku fizycznym!
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23 czerwca – Dzień Ojca, Międzynarodowy Dzień Kobiet 
w Inżynierii
      Przygotujcie dla Taty karnety na przyjemności z rodziną! 
      Wytnijcie z kartki mniejsze prostokąty i na każdym z nich 
      napiszcie/narysujcie jakieś propozycje wspólnie 
      spędzonego czasu, np. spacery, lody, gry planszowe. 
      Obdarowany będzie mógł wykorzystać te bony kiedy tylko 
      zapragnie! 
24 czerwca – Dzień Przytulania
      Czy wiesz, że przytulanie ma działanie lecznicze? 
      Przytulajcie się, nie tylko w Dzień Przytulania!
25 czerwca – Dzień Marynarza, Światowy Dzień Smerfa
      Przygotujcie smerfny koktajl z jagód i kefiru.
27 czerwca – Dzień Walki z Cukrzycą
      Czy wiesz, że Dzień Walki z Cukrzycą obchodzimy 
      w rocznicę odkrycia insuliny? Leku, dzięki któremu 
      cukrzyca stała się chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. 
29 czerwca – Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR
      Zabawcie się w łowienie ryb! Narysujcie na kartkach rybki 
      i inne morskie stworzenia, pokolorujcie je i wytnijcie. Do 
      każdej z nich przyklejcie spinacz biurowy. Przygotujcie im 
      jakieś „jezioro”, może je namalujecie? Na trzonku 
      drewnianej łyżki zawiążcie sznurek z przyczepionym do 
      niego magnesem — to będzie Wasza wędka. Teraz czas na 
      zabawę! Ciekawe, które z Was złowi więcej ryb! 
30 czerwca – Dzień Asteroid
      Czy wiesz, że Dzień Asteroid został ustanowiony 30 czerwca  
      na pamiątkę najbardziej dotkliwego zderzenia Ziemi 
      z obiektem kosmicznym w najnowszej historii? Miało to 
      miejsce w środkowej Syberii, w 1908 roku, czyli 114 lat temu! 
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