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Nie wiesz co mógłbyś robić w
ferie ? Przeczytaj artykuł.

Wiele osób ma
problem z
zorganizowaniem
sobie urlopu czy
ferii. W tej gazetce
możecie
zaczerpnąć
inspiracje i 
zorganizować
bardzo ciekawy

i pełen dobrej
zabawy wyjazd!

.

Sposoby na
ferie w
domu !

.
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Zima w Tatrach 

Sporty zimowe dla rodziny Snow kite

SNOWTUBING
to
nowoczesna
wersja
sankowania
idealna dla
dzieci.
snowboarding
może być
świetną
zabawą
szczególnie
dla dzieci,
które
jeżdżą ma
deskorolce.

Jazda na
nartach to
sport
uwielbiany
przez
rodziny i nie
wymaga
większego
doświadczenia.

Snow kite jest
ostanio jednym
z 11
najpopularniejszych
sportów
zimowych. To
odmiana
surfingu, która
różni się tym ,że
do jej uprawiania
potrzebny jest
śnieg,
odpowiedni stok
i wiatr.
Zawodnicy są
uzbrojeni

w narty lub
deski
snowboardowe i
latawce
pociągowe.
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 Książki i filmy, które warto zobaczyć !

.

Popularne książki dla  młodzieży:
,,FANGIRL"
,,Fanfik"
,,Buntowniczka z pustyni "
,,Zwiadowcy"
,, O psie, który wrócił do
domu "
,, Chłopiec z burzy "
,, Jej wysokość P."

 Niektóre z tych powieści
znajdziecie w wersji filmowej :
 - ,, O psie, który wrócił do
domu",

- ,, Chłopiec z burzy "

 Ciekawe filmy i bajki, które warto obejrzeć :
,, O psie, który wrócił do domu "

,, Jak wytresować smoka 3"
 

,,Ralph Demolka w internecie "

,,Chłopiec z burzy"

Książka lub film to idealne
rozwiązanie na zimowe wieczory.
Potrafią umilić nam czas i
odprężyć.
Jeśli jesteś fanem filmów, które
powstały na podstawie książek
sięgnij po wersję pisaną potrafi
być o wiele bardziej ciekawa niż
film!

.
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Ferie w domu 

Ferie w domu wcale nie muszą być
nudne! Da się zrobić coś więcej niż
leżeć ma kanapie cały dzień
oglądając seriale.
Zobacz jak spędzić ten czas
czytając artykuł.

.

Sposoby na miło spędzony czas :
zaproś przyjaciół ! W grupie o wiele lepiej spędza się czas,

 spróbuj swoich sił w kuchni ! Z rodzeństwem lub rodzicami możecie
świetnie się bawić przy wspólnym przyrządzaniu posiłków lub
deserów,

jeśli masz zwierzęta wyprowadzaj je na spacery lub ucz je różnych
sztuczek.

Spróbuj poprawić swoją formę!
W wolny czas ćwicz. Możesz
poprawić  w ten sposób formę i
nie tylko. Poprzez regularne
ćwiczenia poprawisz swoje
samopoczucie i będziesz miał
lepszy humor a, po powrocie do
szkoły lepiej będzie ci szło na
lekcjach wychowania fizycznego.

.


