
Dzień ojca 

Od 1965 roku 23 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzień Ojca. Święto jest wyrazem szacunku, 

wdzięczności i miłości ojcom 

Dzień Ojca obchodzi się w wielu krajach na świcie, ale w Polsce świętujemy go właśnie 23 czerwca. 

W innych krajach ojcowie mają swoje święto w innym terminie. Włochy i Hiszpania i Portugalia 

Dzień Ojca obchodzą 19 marca, w dniu świętego Józefa, na Litwie natomiast jest to pierwsza niedziela 

czerwca, a w Austrii druga. Z kolei Niemcy życzenia ojcom składają w dniu wniebowstąpienia Jezusa, 

czyli 39 dnia po niedzieli wielkanocnej. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest 

w drugą niedzielę listopada, a w Danii 5 czerwca. 

Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły 

się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się 

naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku 

Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej. 

Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się 

przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. 

Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało 

popularnością Dniowi Matki. 

źródło Wikipedia  

Pomysły na własnoręczny prezent na Dzień Taty: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1biofdkkRU 

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

Wakacje tuż, tuż 

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na 

spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane 

takie jak kolonie lub kursy językowe. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o 

bezpieczeństwo i zachowaniu odpowiedniej ostrożności.  

25 zasad bezpiecznych wakacji: 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić 

wakacje: 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach 

dla pieszych i na zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spokane
https://www.youtube.com/watch?v=x1biofdkkRU
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw


11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 

kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są 

trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może 

Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

Źródło: https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html 

Oto kilka pomysłów na nudę: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRmpSaNIxc4 

https://kreatywnadzungla.pl/2018/07/lato-10-pomyslow-na-prace-plastyczne-zabawy-

eksperymenty.html?fbclid=IwAR2EsOduVILNQk3E8kU5nhNyBsxhIKgaUnP7yGHd9t6Wc6uvcX43

4TK7sjs 
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