
Aby słoneczniki dobrze rosły, potrzebują około
sześciu do ośmiu godzin światła słonecznego.
Sięgając ku nieba, niektóre rośliny słonecznika
mogą osiągać nawet 16 stóp wysokości!. Różne
gatunki rosną na różnych wysokościach, a
odległość między roślinami również może mieć
na to wpływ. W Australii można w zimie je
chodować jeśli nie ma mrózów. Zorganizuj w
patrolu konkurs chodowania słoneczników. 

Po drugiej wojnie światowej gdy
jazz był coraz popularniejszy na
świecie, był represjonowany w
Polsce przez komunistyczny rząd.
Grano jazz tylko w prywatnych
domach i podziemnych klubach a
Krzysztof Komenda zaczął
komponować Polski styl jazzu.
Zorganizuj dla patrolu wieczór
jazzowy gdzie będziecie słuchać
polski jazz. Niech każda
przedstawi jednego wykonawcę. A
może są słynne kobiety które
komponują jazz? 

Może jest miejsce gdzie możecie wynająć
rakiety tenisowe i zorganizujcie zawody
tenisa dla drużyny.  Jak nie, to zaciekawcie
się w zawodach przez internet lub TV i
zorganizujcie spotkanie patrolu (oczywiście z
truskawkami w angielskim stylu) aby obejrzeć
i poznać tą grę.

Główka słonecznika, która wygląda jak
pojedynczy kwiat przypominający słońce,
w rzeczywistości składa się z dużo
mniejszych kwiatków. Plemiona rdzenne w
północnej Ameryce tak jak Cherokee i
Dakota, używają części tej rośliny w 
 leczniczych preparatach do łagodzenia
problemów z nerkami i płucami. 

czerwiec

Przygotujcie niespodziankę
dla zuchów, wypad dla
harcerek, opowiedzcie

starszym o swoich
ulubionych obozach. 

Popatrz na ćwiczenie flakonu/twarzy i
książki Betty Edwards "Drawing with
the Right Side of the Brain" lub inne
podręczniki. Wybierz się na wystawę z
patrolem aby poznać nową artystę.
Niech każda znajdzie artystę którą
lubi i przedstawcie na spotkaniu
patrolu. 

"Ja jestem noc czerwcowa,
Królowa jaśminowa,
Zapatrzcie się w moje ręce,
Wsłuchajcie się w śpiewny chód.
Konstanty Ildefons Gałczyński" (1905 – 1953)

Polski jazz

Tennis

Czas na Służbę 

Rysowanie

Słoneczniki

 Miesiąc czerwca to miesiąc
zawodów tenisa w Wimbledon, 
 Anglia. Dowiedz się więcej o
Agnieszce Radwańskiej czy
Idze Świątek. 

Jóżef Tiszner powiedział że "Jazz jest jak
muzyka góralska tylko bez skrzypiec i basu"

Konkurs Zdjęć

Zorganizujcie tygodniowy  lub
miesięczny konkursu zdjęć. Niech
każda z was wybierze temat (np.
ukryty skarb, naturalne rzeźby itp)
i codziennie lub tygodniowo
wyślijcie swoje zdjęcia do osoby
która będzie je oceniać. Kto
wygra po 7 dniach lub po 4
tygodniach?

Czy uważasz że nie umiesz 
rysować czy malować? 

https://www.polishjazz.com/
https://www.polishjazz.com/
https://www.drawright.com/try-an-exercise
https://www.drawright.com/bettys-books
https://pl.wikiquote.org/wiki/Konstanty_Ildefons_Ga%C5%82czy%C5%84ski
https://zyciorysy.pl/biografia/iga-swiatek/
https://zyciorysy.pl/biografia/iga-swiatek/

