
Kalendarz świąt nietypowych i dziwnych 

Poniżej zamieszczamy Wam zestawienie świąt dziwnych i nietypowych na miesiąc 

kwiecień. Jest to szansa na zrobienie czegoś kreatywnego i innego niż zwykle. Przy każdym 

dniu zaproponujemy Wam zadania, które moglibyście wykonać. A ich efekty przesłać na 

maila: okingo@wp.pl lub aniakorona1@wp.pl .  Gdyby Wam się nie udało przesłać, 

to możecie przynieść swoje prace, zdjęcia, zapisane pomysły itp., do szkoły kiedy będzie 

otwarta.  

Pozdrawiamy życząc dobrej zabawy (wciągnijcie w nią swoje rodzeństwo, rodziców 

lub inne osoby mieszkające z Wami). Warto też skorzystać z propozycji umieszczonych 

w linku pod hasłem świetlica 

    Buziaki, do usłyszenia pani Ania i pani Gosia 

 

Dzień Święto Zadanie 
1 kwietnia   

 

Dzień klauna  

 

 

Dzień ryby (Francja) 

Narysuj klauna 

Dowiedz się jak pracują klauni i skąd pochodzą 

Zagraj w let’s fish (łowienie ryb) 

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiając swoją wymyślona 

rybę 

Napisz quiz o rybach dla rodziny 

4 kwietnia  

 

Dzień szczura,  

Dzień geografa,  

Dzień marchewki  

Dzień walki na poduszki 

Znajdź jak najwięcej ciekawych informacji o szczurach 

Zrób zdjęcia swojego pupila (o ile masz szczura) 

Wyślij kilka miłych słów do pana Wojtka na e dzienniku 

Zjedz marchewkę 

Wręcz mamie w formie bukietu pęczek marchewek 

Zorganizuj bitwę na poduszki z rodzeństwem, ale uprzedź 

wcześniej rodziców. 

 5 kwietnia  Dzień Drzew,  

Dzień Bez Makijażu 

Nie rób sobie dzisiaj makijażu , namów do tego mamę, 

ciocię, babcię czy siostry 

Podziwiaj piękno drzew 

Posłuchaj jak szumią drzewa (w naturze, z odtwarzacza) 

6 kwietnia   

 

Światowy dzień sportu Poćwicz  

Wymyśl nowe ćwiczenie 

Zorganizuj zawody dla rodziny: tor przeszkód, kto zrobi 

więcej przysiadów, pajacyków itp 

7 kwietnia   Dzień zdrowia,  Zbierz kilka ciekawostek o bobrach 
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 Dzień  bobrów Dowiedz się jak żyją bobry 

9 kwietnia   Dzień pozdrawiania 

brunetów 

Dowiedz się kto to jest brunet  

Pozdrawiaj, pozdrawiaj, chyba że w domu masz samych 

blondynów. Zadzwoń do kolegi/ koleżanki, którzy 

są brunetami, i pozdrów ich 

10 kwietnia   

 

Dzień rodzeństwa Spędź jak najwięcej czasu z rodzeństwem bez kłótni 

i sprzeczek, bądź miły dla rodzeństwa, wyręcz w czymś 

dzisiaj swoje rodzeństwo(pościel łóżko, zmyj po obiedzie, 

odkurz itp.) 

11 kwietnia   Dzień radia Nie włączaj TV, słuchaj radia, znajdź audycję która cię 

zainteresuje , podziel się tym z kolegami, rodziną 

12 kwietnia   

 

Dzień czekolady,  

Dzień chomika,  

Dzień czystych okien 

Opisz smak czekolady 

Opisz wygląd czekolady 

Obejrzyj z rodzina film ” Charlie i fabryka czekolady” 

Znajdź informacje o czekoladzie (kiedy się pojawiła 

w Europie, jak się ją wyrabia, jakie są marki ) 

Baw się z chomikiem (jeśli masz) 

Zdobądź kilka ciekawostek o chomiku 

Wymyśl sposób na czyste okna 

13 kwietnia   

 

Dzień scrabble Zagraj w scrabble 

Urządź internetowy turniej scrabble 

14 kwietnia   

 

Dzień patrzenia w 

niebo, międzynarodowy  

Dzień paskudy 

Popatrz wieczorem w niebo, sprawdź czy są na nim gwiazdy 

Zrób zdjęcie nocnego nieba 

Opisz jak twoim zdaniem wygląda paskuda i co robi 

Wykonaj postać paskudy 

Narysuj paskudę 

15 kwietnia   Światowy dzień 

trzeźwości 

Poczytaj informacje o trzeźwości, dowiedz się dlaczego jest 

taka ważna dla ciebie i dla innych 

Wymyśl parę sposobów jak przekonać rówieśników aby nie 

sięgali po alkohol lub inne używki 

Podziel się z rówieśnikami  tym co wymyśliłeś, a może oni 

podzielą się z Tobą 

17 kwietnia   

 

Światowy dzień kostki 

Rubika 

Ułóż kostkę Rubika 

Popraw swój czas w układaniu kostki 

Zorganizuj zawody domowe w układaniu kostki Rubika 

Naucz kogoś układać kostkę 

Pomóż innemu układać kostkę 

18 kwietnia   

 

Dzień doceniania męża, 

(dla rodziców!!!!) 

Dzień płyty winylowej, 

Dzień  języka 

arabskiego 

Podpowiedz mamie jak może okazać tacie, ze jest 

ważny;)))))) 

Dowiedz się co to takiego jest płyta winylowa 

Jak masz płytę winklową to spróbuj ja odsłuchać 

Wymyśl 10 sposobów na użycie płyty winylowej, nie tylko 

słuchanie 

Naucz się słowa w języku arabskim – mówić i pisać ;)))  

19  kwietnia   

 

Dzień czosnku,  

Dzień roweru, 

Znajdź parę przepisów na wykorzystanie czosnku w kuchni 

Dowiedz się o właściwościach zdrowotnych czosnku 

Przygotuj swój rower na czas kiedy będzie można z niego 



korzystać (wyczyść, wymień wentyle, sprawdź dętki hamulce 

itd.) 

20 kwietnia   

 

Dzień języka chińskiego Naucz się słowa po chińsku: mówić i pisać 

Obejrzyj  z rodziną film „Mulan” 

21 kwietnia   Dzień sobowtóra Dowiedz się jak najwięcej o sobowtórach 

22 kwietnia   

 

Dzień fasolkowych 

cukierków jelly beans,  

Dzień pieczarek 

Napisz jaki jest twój ulubiony smak i dlaczego 

Co można zrobić z pieczarek – narysuj lub napisz 

Znajdź przepisy na danie z pieczarek 

Wykonaj danie z pieczarek 

 Przerób pieczarki na kukiełki 

Zrób zdjęcie twojej potrawy  i udostępnij innym w mediach 

23 kwietnia   

 

Dzień języka 

hiszpańskiego,  

Dzień języka 

angielskiego 

Naucz się kilku słówek po hiszpańsku 

Posłuchaj wiersza/piosenki/ bajki/ wideoklipu po hiszpańsku  

Powtórz sobie dziś solidnie j. angielski 

 

24 kwietnia   

 

Międzynarodowy dzień 

solidarności młodzieży,  

Dzień śniadania 

Pomyśl jak możesz okazywać solidarność rówieśnikom 

Zjedz dobre śniadanie 

Zrób śniadanie dla całej rodziny 

25  kwietnia   

 

Dzień pingwina,  

Dzień zagrożenia 

hałasem 

Nakręć filmik z sobą w roli głównej jako pingwin 

 Znajdź na Youtube filmik o życiu pingwinów i obejrzyj go 

 Wymyśl 5 sposobów ochrony siebie i bliskich przed hałasem  

27 kwietnia   Światowy dzień grafika 

i rysunku graficznego 

Wykonaj grafikę 

Podziel się swoją pracą z innymi 

29 kwietnia   Dzień tańca Tańcz aby poczuć radość 

 

 

 


