Klaudia
Moim wymarzonym dniem dziecka jest wyprawa do galerii handlowej i kupienie wszystkiego
co mi się spodoba. Dzień z rodziną , park linowy i prezenty. Oczywiście cudownie by było
gdyby lekcje zostały odwołane, a zabawa która jest zaplanowana, odbyła się późnym wieczorem
i równie późno się skończyła. Żeby wszyscy tam zebrani mogli się bawić i tańczyć ile by tylko
chcieli. Dobrym jedzeniem też nikt nie gardzi, moglibyśmy zamówić pyszną pizzę i zjeść ją z
całą klasą. Oczywiście jedna by nie wystarczyła. Na zabawie chciałabym mieć piękną sukienkę
,w której bym cudownie wyglądała i mogłabym się wspaniale bawić. Jednak wątpię w to
wszystko, to na pewno się nie zdarzy. Tylko rodzice będą pamiętać o tym dniu, chociaż i tak
mam cichutką nadzieję że moje marzenie się spełni.
Ps. Ognisko gdzieś na łące, przy którym ktoś by grał na gitarze, a pozostała część klasy
śpiewałaby piosenki, tańczyłaby i opowiadałaby straszne historie.
Rafał
Mój wymarzony dzień dziecka to taki, w którym dostałbym prezenty, a w szkole nie byłoby
LEKCJI!!!
Natalia
W mój wymarzony dzień dziecka chciałabym nie iść do szkoły i nie mieć zadań domowych.
Byłabym szczęśliwa gdyby rodzice zabrali mnie do EnerGylandii w Zatorze i spędziłabym tam
cały dzień.
Jeszcze lepiej byłoby gdyby rodzice kupili mi laptop i moją wymarzoną książkę.
Chciałabym aby były ze mną moje ulubione koleżanki.
Równie dobrze mogłabym pojechać w góry, by podbić następny szczyt. Odwiedziłabym wtedy
ciocię i koleżankę.
Fajnie by było gdybym poszła do kina ,a później na zakupy ,a pod wieczór na pizzę.
Mogłabym też iść do lasu lub odwiedzić kuzynkę.
Zwykły dzień w domu wolny od nauki i szkoły też byłby idealny.
Julka
W Dniu Dziecka chciałabym wspólnie z całą klasą przeprowadzić konkursy i zabawę.
Od samego rana, czyli od 8.00, byłyby konkursy z przedmiotów jakich uczymy się w szkole.
Następnie rozdanie nagród dla zwycięzców. Potem około 12.00 każdy uczeń dostałby jedzenie,
picie i coś na słodko.
O godzinie 13.00 zaczęła by się zabawa dla dzieci od 0-3 i trwałaby do15.30 , dla dzieci od 46 odbyłaby się od 15.30 -18.30, a dla gimnazjum od 18.30-21.30.
Zabawa także z konkursami i muzyką.
Oczywiście każda klasa dostałaby coś do jedzenia i picia np. hot-dog i soczek.
Po zakończeniu zabawy wszyscy poszliby do domu.
Kto nie chciałby przychodzić do szkoły nie musiałby i nie miałby nieobecności.
Tak wygląda mój wymarzony Dzień Dziecka. Przebywanie wspólnie z rówieśnikami jest dla
mnie radością i w ich obecności czuję się dobrze, bo ich bardzo lubię!
Wiki

Mój wymarzony Dzień Dziecka to brak lekcji w szkole, dyskoteka szkolna, wycieczka np. w góry
i tam ognisko, jakieś konkursy i zabawy z nagrodami.
Monika
Chciałabym mieć dzień wolny od zajęć dydaktycznych!!!
Kuba
Żeby w Dzień Dziecka była piękna pogoda. Chciałbym zaprosić do siebie kolegów, by się fajnie
bawić. Chciałbym także dostać mały upominek.
Julia
Mój wymarzony Dzień Dziecka jest wtedy, gdy wszyscy się do siebie uśmiechają i są szczęśliwi.

Mikołaj
Oto jak wyobrażam sobie wymarzony Dzień Dziecka: festyn, trampolina, zjeżdżalnie, występy,
koncerty, konkursy, gra w piłkę i lody!!
Gabrysia
W Dzień Dziecka chcę pojechać razem z rodzicami do stadniny koni, a potem na długą
wycieczkę rowerową.
Piotruś
W ten dzień chciałbym dużą i fajną imprezę. Chciałbym dostać quada i może jeszcze własnego
mini crossa. O nic więcej nie proszę.
Agnieszka
W Dzień Dziecka chcę dostać zjeżdżalnię, piaskownicę, naklejki, a szczególnie to tablet.
Kocham ten dzień bo można dostać dużo prezentów.
Kasia
Chciałabym żeby w ten dzień w szkole była zabawa. Chcę mieć wtedy dobry humor, by dobrze
się bawić.

