
czy znasz pochodzenie

nabożeństw majowych w
Polsce? 

Zorganizuj majowe dla

patrolu lub w rodzinie -

zbierz polne kwiaty i

odmówcie razem różaniec lub

litanię 

May 11 - 11 maja - Nowy Księżyc  Będzie
znajdować się po tej samej stronie Ziemi co Słońce
i nie będzie widoczny na nocnym niebie. O 19:01

UTC. Najlepsza pora miesiąca na obserwację
słabych obiektów, takich jak galaktyki i gromady

gwiazd.
May 17 - To najlepszy czas na oglądanie

Merkurego, ponieważ na wieczornym niebie będzie
on w najwyższym punkcie ponad horyzontem.

Poszukaj planety nisko na zachodnim niebie tuż po
zachodzie słońca.

May 26 -  , Supermoon. Księżyc będzie znajdował
się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a jego

twarz będzie w pełni oświetlona. Ta faza ma
miejsce o 11:14 UTC. 

May 26 -  Całkowite zaćmienie Księżyca ma
miejsce, gdy Księżyc przechodzi całkowicie przez
ciemny cień Ziemi lub umbrę. Podczas tego typu
zaćmienia Księżyc będzie stopniowo ciemniał, a

następnie przybiera rdzawy lub krwistoczerwony
kolor. Zaćmienie będzie widoczne na całym

Oceanie Spokojnym oraz w niektórych częściach
wschodniej Azji, Japonii, Australii i zachodniej

części Ameryki Północnej. (Mapa NASA i
informacje o zaćmieniu).

Księżyc

 

Ważne dni w różnych krajach

Nie dawno temu był Anzac Day w Australii. Dowiedzcie się

więcej o innych dniach na świecie:
3 maja - Dzień Uchwały Konstytucji w Polsce 

8 maja - 76 lat od zakończenia 2-giej wojny światowej w

Europie. Również Dzień Czerwonego Krzyża   9maja - Dzień Unii Europejskiej, dzień pokoju i jedności 
Victoria Day, Kanada - ostatni poniedziałek przed 25 maja

- obchody urodzinowe obecnej Królowej oraz nie oficjalne
rozpoczęcie lata. Memorial Day USA - upamiętnienia żołnierzy

Amerykańskich, Ostatni poniedziałek maja.Czy są inne?

 O co prosi Gretą Thunberg?  O co

Ty byś prosiła?  Miała jechać na

szczyt klimatyczny CO26 na jesieni

w Glasgow, WB  ale mówi że nie

pojedzie z powodu nierównego

dostępu do szczepionek przeciwko

Covid. Czy ma racje? Napiszcie w

patrolu listę swoich próśb oraz listę

zmian które możecie w domu

wprowadzić...

Witaj maj!

Poznaj na nowo swoje miasto! Pójdźdrogami nieznanymi, rozejrzeć się.Jakie nowe miejsca się otworzyły? Cosię zmieniło? Zorganizuj bieg dookołamiasta dla harcerek na temathistoryczny, architektury, artystyczny,gastronomiczny itp. 

Kiedy ostatni raz tańczyłaś po prostu bo lubisz?
Zatańcz w domu i zobacz jak dobrze się czujesz? Czy
kiedyś uczyłaś się baletu, balowego tańca (walczyka,
foxtrot, rumba itp), czy może chciałabyś się nauczyć
Mazura, najpiękniejszego tańca Polskiego? Poszukaj

nauki tańca w internecie 

„Szczęście należy do sfery

wewnętrznej. Jeśli budujesz

je w sobie, żadne

zewnętrzne okoliczności nie

mogą ci go odebrać !"

Na MZO IIImusiałaś poznaćobrazy Matejki. Czyje pamiętasz?  Poznaj zbiory wKrakowie  

Jak dobrze znasz Konstytucję RP ? Jak się zmieniła

w III Rzeczypospolitej? Jak się różni  z konstytucją w

Twoim kraju? Zorganizuj dyskusję na ten temat.

Kryzys klimatyczny

Taniec ?

https://mnk.pl/zbiory/dom-jana-matejki-zbiory
https://mnk.pl/zbiory/dom-jana-matejki-zbiory

