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                           DZIEŃ TAŃCA

29 kwietnia Międzynarodowy dzień tańca
święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca
Międzynarodowego instytutu Teatralnego będącego
pod auspicjamiUNESCO (ITI-UNESCO). Dzień
obchodów 29 kwietnia wybrano na pamiątkę
chrztu francuskiego tancerza i choreografa Jane-
Georges'a Noverre'a. Z okazji święta każdego roku
inny artysta związany z tańcem przygotowuje orędzie
do jego miłośników.

Jak co roku 29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na
świecie powoduje, że w tym roku charakter tego święta jest inny niż w latach ubiegłych. Niezmienne są jednak
przesłania, które artyści tańca kieruję tego dnia do całego tanecznego świata. 
Autorem tegorocznego międzynarodowego orędzia jest Gregory Vuyani Maqoma, tancerz, aktor, choreograf i
pedagog z Republiki Południowej Afryki. 
Przesłaniem zainicjowanego w 1982 r. święta jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego
charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych i etnicznych oraz łączenie ludzi przy
pomocy uniwersalnego języka tańca.  Każdego roku na całym świecie obchodom Międzynarodowego Dnia
Tańca towarzyszą koncerty,  wystawy, kursy taneczne, uliczne pokazy i wiele innych atrakcji. 

Duch Tańca nie ma barwy, kształtu czy rozmiaru. Jest
jednak ucieleśnieniem jedności, siły i piękna, które
tkwi w nas. Każdy, kto żyje duchem tańca, młody,
stary czy niepełnosprawny, kreuje i przetwarza idee
na sztukę, która zmienia jego życie. Taniec to lustro
odbijające to, co niemożliwe, czyniąc je możliwym.
Każdy może go dotknąć, usłyszeć, poczuć i przeżyć.
Głosy naszych serc i dusz są naszym rytmem, a
każdy nasz ruch opowiada historię ludzkości. To
żywioł, w którym ludzka dusza może osiągnąć
ostateczną wolność. Gdy nasze dłonie się stykają
dzieje się coś pięknego. To, co zapamiętuje dusza,
ciało przemienia w ruch. Dlatego taniec jest leczniczą
siłą dostępną dla wszystkich. Ty jesteś moimi oczami,
a ja – twymi stopami.
Świętujmy razem z okazji Międzynarodowego Dnia
Tańca. 

. .
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Światowy Dzień Żółwia

.

.

Światowy Dzień Żółwia to święto, których
wielu z Was nie zna. Obchodzimy ten dzień
23 maja. Dzisiaj jest to ważne bo
zaśmiecamy wody gdzie przebywają żółwie i
w ten sposób zabijamy je. Jest to też ważne,
gdyż ma to uświadomić ludziom jak ważne
są te zwierzęta i w taki sposób chcemy
przypomnieć, że ochroną są objęte
wszystkie gatunki żółwi. Pierwsza impreza z
okazji Dnia Żółwia odbyła się 6 sierpnia 2009
roku. Po raz pierwszy został zainicjowany
2000 roku przez American Tortoise Rescue.

Mamy trzy rodzaje żółwi:  lądowe, wodno-
lądowe i morskie. Najpopularniejsze są
żółwie lądowe. Mówi, się że ktoś jest "wolny
jak żółw", ale to nieprawda bo na przykład
żółwie wodno-lądowe i morskie bardzo
szybko pływają i poruszają się. Najmniejszy
żółw to Padloper, a wielkość sami to od 6 do
8 centymetrów.
Największy to morski skórzasty, który może
osiągnąć ponad 2 metry i może ważyć 1000
kilogramów.

Tak naprawdę pancerz żółwia to kość.
Żółwie można spotka na prawie każdym
kontynencie tylko nie na Antarktydzie.
Niektóre żółwie są wszystkożerne np. żółw
hieroglifowy. Nazwa tego gatunku pochodzi
od tego, że na brzuchu tych zwierząt jest
znak podobny do hieroglifów. Żółwie pojawiły
się w okresie jury i kredy. Mogą one żyć od
30 do 150 lat. Żółwie w przeciwieństwie do
niektórych zwierząt widzą wszystkie kolory.

.

.
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                    Dzień Bociana Białego

Dzień Bociana Białego obchodzony jest 31 maja w
Polsce i na całym świecie od 2003 roku.Święto
zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Przyrody pro Natura. To doskonała
okazja by zwrócić uwagę na to jak szczególne
miejsce w polskiej kulturze i tradycji zajmują
bociany. Okres, kiedy odlatują te ptaki, mieści się
od początku sierpnia do końca września.
Podróżują wprost do Afryki i Turcji, gdzie
spędzają, miesiące, w których panuje w Polsce
zima. Bociany rozpoczynają powrót na legowiska
w styczniu. W Polsce widuje się je czasami już na
początku marca.

Natychmiast po powrocie bociany przystępują do poprawiania
konstrukcji gniazda. Niebawem pojawia się w nim od 3 do 5 jaj. Gdy
wyklują się już pisklęta, bocian musi upolować wiele pożywienia dla
nich. Dlatego łapie praktycznie wszystkie zwierzęta, które jest w stanie
pochwycić np.: ślimaki, gryzonie, małe ryby i żaby.  

Przysłowie o bocianie: Kiedy bocian u nas trwa po Bartłomieju (24 VIII)
mnogi, tedy zima letka będzie, opał niedrogi                          
 

Dorota Dorota
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                   Ogólnopolski Dzień Konia

W Ogólnopolski Dzień Konia 30.04
złóżmy wszystkim koniom
życzenia. 

CZURIDA GR

Ciekawostki o koniach:
Konie mogą spać zarówno w pozycji leżącej, jak i
stojącej
Konie mogą biegać krótko po urodzeniu
Konie domowe mają żywotność około 25 lat
Mówi się, że XIX-wieczny koń „Stary Billy” żył 62
lata
Konie mają około 205 kości w szkielecie
 Konie biegną średnio 27 mil na godzinę
Kucyki są mniejsze od koni, ale mają ciekawą
osobowość i są bardziej charakterne od zwykłych
koni
Konie można krzyżować z osiołkami
Samica i samiec mają różną ilość zębów 
Konie są udomowione od ponad 5000 lat
Konie to zwierzęta roślinożerne
Konie galopują z prędkością około 44 km / h

W 2021 roku Ogólnopolski Dzień
Konia przypada na 30 kwietnia.

Te szlachetne zwierzęta mają swój dzień 30
kwietnia. Kiedyś bardzo wykorzystywane w
przemyśle i na gospodarstwach, dzisiaj
hoduje się je w celu rekreacji i terapii dla
dzieci. Konie od stuleci towarzyszą
człowiekowi. 
Dawniej w wojsku ułańskim, a w dzisiejszych
czasach w stadninach koni dzień konia to dzień
odpoczynku tego zwierzęcia. W zależności od
punktu widzenia można go dwojako rozumieć –
dla koni jest to dobry, udany dzień, taki, w
którym mają wolne, a dla ludzi jest to dzień
nieudany, „stracony”, ponieważ nie mogą
wówczas korzystać z koni.

Ciekawostki:
- najmniejszym
konikiem jest
Falabella w
kłębie osiąga
maksimum 75
cm
- średnim jest
kucyk który
osiąga w kłębie
do 120 cm
- kuc który w
kłębie ma do
148 cm
- koń który w
kłębie ma
powyżej 150 cm

.
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                                         DZIEŃ PSZCZÓŁ

          Wielki Dzień Pszczół to święto powołane       
 do życia dzięki naszemu programowi,
obchodzimy   je co roku 8 sierpnia. Z tej okazji,
w całej Polsce,   organizowane są wydarzenia
poświęcone   pszczołom. Placówki przyrodnicze
w całej Polsce –   ogrody botaniczne, parki
narodowe i krajobrazowe,   ośrodki edukacji
ekologicznej, muzea i skanseny   przygotowują
dla odwiedzających liczne atrakcje –   gry
terenowe, spacery, konkursy, warsztaty, 
 spotkania z przyrodnikami i pszczelarzami.
W tym   dniu staramy się przekazać o pszczołach
nieco   więcej wiedzy i odkrywać ich tajemnice,
a także   wyrażać wdzięczność za bogactwo
plonów, które   im zawdzięczamy. Nie brakuje też
okazji do pomocy   pszczołom czyli sadzenia
roślin dających im pokarm.

  Nie musisz lubić miodu i leczyć się propolisem,   
 żeby los pszczół nie zaprzątał ci   myśli. Jakie są 
 twoje ulubione owoce, bez   których warzyw nie 
 mógłbyś/mogłabyś żyć? Wypisz po kilka 
 przykładów na kartce. A teraz sprawdź tutaj, czy 
 przypadkiem nie jesteś zależny od pszczół. I jak? 
 Ile im zawdzięczasz? Poranna kawa, dżem 
 malinowy, herbata z cytryną, sok jabłkowy, 
 nalewka wiśniowa, jabłecznik, lody 
 truskawkowe,  cydr i śliwowica, a nawet 
 kapuśniak, ogórkowa czy grochówka, to 
 wszystko możesz mieć dzięki pracy pszczół.     
Zapraszamy do wielkiego świętowania dnia
pszczół.

.

.
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22. MAJA - DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT 

Prawa zwierząt – idea, zgodnie z którą zwierzęta
mają fundamentalne interesy lub prawa, które
powinny być uszanowane tak samo, jak to się
dzieje w przypadku podstawowych, analogicznych
interesów ludzi. Według Encyklopedii Britannica,
prawa zwierząt to moralne lub legalne prawa
przypisywane zwierzętom, zazwyczaj ze względu
na złożoność ich życia w sferze poznawczej,
emocjonalnej i społecznej oraz ich zdolności do
odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu
lub przyjemności. Do zasadniczych praw zwierząt
zalicza się najczęściej prawo do życia i prawo do
wolności od cierpienia. Przykładem praktycznego
zastosowania tego stanowiska są obowiązujące w
wielu krajach przepisy mające na celu
zapobieżenie okrucieństwu wobec zwierząt.
W 2010 roku w samych tylko Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie prawa zwierząt były
wykładane w 125 szkołach prawniczych.

Większość z nas wie, że
każdy człowiek posiada
prawa, jednak nie każdy

wie, że posiadają je
również zwierzęta. 22.

maja obchodzimy święto
właśnie tych praw.
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DZIEŃ SAMOLOTÓW Z PAPIERU

ORIGAMI 

Sztuka składania papieru (zdjęcie
obok), pochodząca z Chin,
rozwinięta w Japonii. W XX w.
ostatecznie ustalono, że w
procesie robienia klasycznego
origami nie należy ciąć, kleić i
dodatkowo ozdabiać. Nazwa
"origami" pochodzi od japońskich
słów "ori" czyli "składany papier" i
"gami" czyli "kolorowy papier"
używany do składania figur. 

Data dnia Papierowych
Samolotów i kilka słów o

nich.

W tym roku dzień Samolotów z
papieru jest obchodzony w środę,
26 maja. Papierowe samoloty nie
potrzebują paliwa do latania i są
znacznie tańsze w produkcji. 
Takie maszyny są jednym z
prostszych origami.
Skonstruowanie takiego modelu
wcale nie jest jednak takie łatwe
jak się wydaje.  Warto spróbować
bo to rozwija nasze zdolności
manualne i kreatywność. Na
samym dole po prawej stronie jest
instrukcja jak taki samolot zrobić. 

Instrukcja składania samolotów

Rekord Guinessa długości lotu papierowego samolotu.

Rekord pobił papierowy samolot, który został wykonany przez japońskiego inżyniera Takuo
Toda, szefa Japońskiego Stowarzyszenia Samolotów Origami. 10-cm samolocik utrzymał się w powietrzu
prawie pół minuty, ustanawiąjąc nowy rekord świata w długości lotu papierowych modeli samolotów.
Dokładnie nowy rekord wynosi 27,9 s i został oficjalnie zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa. Samolocik
został wykonany zgodnie z regułami origami, z pojedynczej kartki papieru i oczywiście bez użycia nożyczek.
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Królewna to bardzo popularna bohaterka bajek ludowych, szczególnie magicznych i nowelistycznych.
Zazwyczaj jest jedynaczką lub jedną z trzech córek króla. Najczęściej występuje w roli panny na
wydaniu, tyle że na przeszkodzie do jej zamążpójścia stoi zazdrosny  ojciec bądź nadprzyrodzony
stwór, który porywa i więzi dziewczynę. W niektórych bajkach panna zostaje zaklęta – uśpiona,
zamieniona w demona, przedmiot lub zwierzę. Niekiedy sama królewna, sporadycznie nazywana
księżniczką, mnoży trudności, gdyż nie zamierza wychodzić za mąż bądź wybrzydza na konkurentów.
Niezależnie od typu bajki w finale panna zostaje żoną  królewicza bądź młodzieńca z ludu, który
wyzwolił ją z rąk przeciwnika lub dokonał jej odczarowania, chociaż zdarzają się odstępstwa od tej
reguły.

25 Maja Dzień Królewny

   Piosenka
 Jesteś królewną.
Dzisiaj od rana świat do mnie woła:
Jesteś królewną! tak dziwne słowa…
Na niebie słońce też mnie zapewnia
dźwięcznym głosikiem: jesteś królewną!
Wszystkie dziewczynki: Anie, Joasie
i Magdalenki, Basie i Kasie,
Ole, Agnieszki i Małgorzatki
są królewnami – także Renatki!
Wszystkie dziewczynki to są królewny –
tak świat zawołał – miej to za pewnik!
 Nie ma Kopciuszków ani służących,
sierotek smutnych, ciągle płaczących!
Koniec ze łzami, koniec ze smutkiem,
z tkwieniem w kąciku, z buzią w podkówkę!
Koniec z mazgajstwem, pechem, rozpaczą,
koniec z minkami, co ciągle płaczą!
Wszystkie królewny dobre i miłe
są, jak wiadomo, zawsze szczęśliwe.
Więc smutkom stop! Świat wam zabrania
być Kopciuszkami i się użalać!
Wszystkie Kopciuszki, smutne Dorotki
od dziś wkładajcie królewskie botki!
Wszystkie sierotki, zwłaszcza Marysie,
od dzisiaj miejcie szczęśliwe pysie!

a

a

a
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