
ABC Countdown to Summer 2020!
May 21 A Art Day – Show your creative work of art

Pokaż swoją plastyczną kreatywność              

May 22 B Blue Day-  Dress up in blue! 
Ubierz się w niebieski

May 25 C Career Day -Dress up as what you want to be in the future.
Przebierz się za tego, kim chcesz być w przyszłości

May 26 D Donut Day! – Eat a donut for a snack.
Zjedz pączka

May 27 E Exercise Day! - Ride a bike, go for a walk, do anything related to exercise!
Przejedź się rowerem, idź na spacer, zrób cokolwiek związanego ze sportem!

May 28 F  Fruit Day! -Eat you favorite fruit!
Zjedz ulubiony owoc!

May 29 G Green Day! -Where green and eat your favorite green fruit or vegetable! 
Ubierz się na zielono i zjedz swój ulubiony zielony owoc lub warzywo!

June 1 H Hat Day - Wear your favorite hat
Ubierz ulubioną czapkę

June 2 I Inside Out  - Wear your clothes inside out!
Ubierz ubrania tak, że powierzchnia wewnętrzna stanie się zewnętrzna

June 3 J Jump Rope day –Enjoy your day off jump roping  
Poskacz na skakance

June 4 K King Day for boys!– Dress up be as kind as a King.
Uwaga TYLKO Chłopcy!: Przebierrz się za króla i bądź tak samo miły

June 5 L Lollipop Day – Eat a lollipop.
Zjedz lizaka.

June 8 M Mismatch Day - Wear clothes that don’t match!
Ubierz się w coś co do siebie nie pasuje

June 9 N Neon Colors day - Wear your best neon colors! 
Ubierz się w neonowe kolory!

June 10 O Orange Day – Let’s all dress  in orange and eat oranges! 
Ubierz się w pomarańczowy i zjedz pomarańcze!

June 12 P Pajama Day -  Wear your favorite pajamas.
Pokaż się w piżamach

June 15 Q Queen Day for girls! – Dress up and be as kind as a Queen. 
Uwaga TYLKO Dziewczyny! Przebierz się za królową i bądź tak miła

June 16 R Red and Reading Day - Wear red and read your favorite book.
Ubierz się w czerwony i przeczytaj ulubioną książkę.

June 17 S Sunglasses Day - Wear your favorite sunglasses!
Ubierz swoje ulubione okulary przeciw słoneczne!

June 18 T Teddy Day – Take a photo with your teddy bears!
Zrób zdjęcie ze swoimi misiami!

June 19 U USA spirit Day! - Wear anything that is Red, White and Blue or show anything 
USA related.
Ubierz coś czerwonego, niebieskiego i białego lub pokaż cokolwiek 
związanego z USA

June 22 V Vegetable Day! - Eat your favorite vegetable! 
Zjedz swoje ulubione warzywo

June 23 W Wacky Hair Day! - Make a wacky hair do! 
Wystylizuj sobie włosy jak najśmieszniej się da!

June 24 X X-tra fun Day!! - Students will do ex-tra fun activities in class!
Nauczyciele przygotują dla was fajną zabawę podczas lekcji!

June 25 Y Yellow Day!  - Dress up in yellow and eat a yellow banana!
Ubierz się w żółty i zjedz żółtego banana!

June 26 Z Zip Up and Zoom Out Day! – Zip up your backpack and zoom out of Zoom!
Zamknijcie swoje tornistry i oddalcie się od Zoom’a!


