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1 lipca — Dzień Psa, Międzynarodowy Dzień Owoców
Podobno pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jeśli
macie psa, to zabierzcie go dziś na wyjątkowo długi spacer.
Może jakiś pyszny psi przysmak w prezencie? A jeśli go nie
macie, to przygotujcie portret Waszego wymarzonego
psiego przyjaciela.
2 lipca — Międzynarodowy Dzień UFO
Jedni wierzą w istnienie UFO, inni wprost przeciwnie… Ale
nic nie szkodzi trochę się pobawić wyobraźnią! Zróbcie
masę solną (szklanka mąki + szklanka soli + ½ szklanki
wody) i ulepcie Wasze wyobrażenie statku kosmicznego
oraz ufoludków.
3 lipca — Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych
Czy wiesz, że plastik to najdłużej rozkładające się
tworzywo? Dla dobra naszej planety unikajmy używania
toreb foliowych! Przygotujcie własnoręcznie ozdobione
materiałowe torby — wystarczą pisaki do tkanin oraz
czysta, biała materiałowa torba.
4 lipca — Święto Hot-Doga
Czy wiesz, że Święto Hot-Doga jest celebrowane od ponad
100 lat? Pierwszy konkurs jedzenia hot-dogów na czas
odbył się w 1916 roku w Nowym Jorku!
6 lipca — Światowy Dzień Pocałunku
To idealny moment, żeby przypomnieć dzieciom, że mają
prawo odmawiać niechcianych pocałunków — nawet od
ukochanych babć!
7 lipca — Światowy Dzień Czekolady
Przygotujcie prostą wersję domowej czekolady! Wystarczy
kupić dobrej jakości czekoladę oraz przygotować bakalie,
suszone owoce, kolorowe drażetki. Czekoladę roztapiamy
w kąpieli wodnej, po przestudzeniu wylewamy do naczynia
i układamy na niej nasze ulubione dodatki. Smacznego!
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9 lipca — Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą
Spróbujcie znaleźć nową trasę Waszych codziennych
obowiązkowych wędrówek, czy to do pracy, czy do
przedszkola. Może zauważycie coś ciekawego w okolicy?
10 lipca — Dzień Nikoli Tesli
Czy wiesz, że Nikola Tesla wynalazł m.in. radio, silnik
elektryczny i baterię słoneczną? Teraz nie wyobrażamy
sobie już życia bez tych wynalazków!
13 lipca — Dzień Frytek
Zróbcie domowe frytki. Wykorzystajcie do tego nie tylko
ziemniaki. Frytki można zrobić również z buraków,
pietruszki, selera, batatów, a nawet kalarepy! Wystarczy
pokroić warzywa w słupki, przyprawić i upiec z odrobiną
oleju w piekarniku.
14 lipca — Światowy Dzień Szympansa
Czy wiesz, że szympans jest bardzo inteligentnym
zwierzęciem? Potrafi obsługiwać się narzędziami, odczuwa
empatię i jego DNA jest w 98% podobne do ludzkiego.
15 lipca — Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Dzisiaj odkładamy telefony na regał i spędzamy dzień
offline. Może opowiedzcie dzieciom, jak wyglądał świat
przed nastaniem ery komórek?
17 lipca — Światowy Dzień Emoji, Dzień Lodów
W takie święto wyprawa na lody to punkt obowiązkowy!
19 lipca — Dzień Czerwonego Kapturka
Przygotujcie kukiełki (wystarczą drewniane łyżki, kolorowy
papier i włóczka) i zróbcie przedstawienie „Czerwony
Kapturek”. To świetna okazja, żeby zaprosić bliskich
i spędzić czas razem.
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20 lipca — Dzień Szachów
Czy wiesz, że szachy to jedna z najstarszych gier
strategicznych? Jeśli jeszcze nie potraficie grać, to może
właśnie dzisiaj warto się odważyć?
23 lipca — Dzień Włóczykija
Zapakujcie do plecaków przekąski, wodę i wyruszcie na
długą wędrówkę w pobliskim parku lub lesie. Poczujcie się
jak muminkowy Włóczykij!
24 lipca — Dzień Policjanta, Dzień Pszczółki Mai
Czy wiesz, że pszczółka Maja ma już ponad 100 lat?
Włączcie sobie dzisiaj tytułową piosenkę i zatańczcie
pszczeli taniec!
25 lipca — Dzień Bezpiecznego Kierowcy
Z tej okazji przypomnijcie sobie zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze. Zarówno kierowcy, jak i piesi
muszą dbać o wspólne bezpieczeństwo!
27 lipca — Dzień Samotnych
Rozejrzyjcie się wokół siebie, na pewno w Waszym
otoczeniu jest jakaś samotna osoba. Może starsza
sąsiadka? Zaproście ją na spacer albo upieczcie dla niej
coś smacznego.
29 lipca — Światowy Dzień Tygrysa
Czy wiesz, że skóra tygrysa również jest pasiasta? Niestety
obecnie tygrysy są zagrożone wyginięciem, głównie
poprzez nielegalne polowania.
30 lipca — Międzynarodowy Dzień Sernika, Międzynarodowy
Dzień Przyjaźni
Połączcie te dwa święta! Zróbcie wspólnie sernik i zjedzcie
go ze swoim przyjacielem.
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