
ABC Countdown to Summer 2022!
May 18 A Animal day - bring your favorite plush animal

Przynieś swojego ulubionego pluszowego zwierzaka.
принесіть свою улюблену плюшеву тварину.

May 19 B Bubble day! - Blow bubbles during break or with your class!
Dmuchaj bańki podczas przerwy lub z klasą.
Випускайте бульбашки під час перерв або зі стилем!

May 20 C Cleaning day! - Do something to help clean up your classroom for summer.
Zrób coś żeby pomóc posprzątać swoją klasę na lato.
Зробіть щось, щоб допомогти прибрати свій клас до літа.

May 23 D Donut Day! – Eat a donut for a snack.
Zjedz pączka.
З’їж пончик.

May 24 E Exercise Day! - Ride a bike to school, go for a walk with your class or do
anything related to exercise!
Przejedź się rowerem, idź na spacer, zrób cokolwiek związanego z
ćwiczeniami!
Їдьте до школи на велосипеді, гуляйте зі своїм класом або займайтеся
будь-яким, пов’язаним із фізичними вправами!

May 25 F Fruit Day! -Eat your favorite fruit!
Zjedz swój ulubiony owoc!
Їжте свій улюблений фрукт!

May 26 G Green Day! -Wear green and eat your favorite green fruit or
vegetable!
Ubierz się na zielono i zjedz swój ulubiony zielony owoc lub warzywo!
Одягніться зеленим і їжте улюблені зелені фрукти чи овоч!

May 27 H Hoodie day - wear a hoodie
Załóż bluzę do szkoły.
Носити толстовку до школи.

May 30 I Ice Cream day! - Have Ice cream with your class!
Idź na lody ze swoją klasą.
Скуштуйте морозиво зі своїм класом!

May 31 J Jump Rope day - Enjoy your day off jump roping.
Poskacz na skakance.
Насолоджуйтесь своїм вихідним днем   зі скакалкою.

June 1 K Kite day! Try flying a kite!
Spróbuj puszczać latawcee.
Спробуй запустити повітряного змія!

June 2 L Lollipop Day – Eat a lollipop.
Zjedz lizaka.
Їжте льодяник.

June 3 M Mismatch Day - Wear clothes that don’t match!
Ubierz się w coś co do Ciebie nie pasuje.
Одягніться в те, що не поєднується.

June 6 N Neon Colors day - Wear your best neon colors!
Ubierz się w neonowe kolory!
Носіть свої найкращі неонові кольори!

June 7 O Orange Day – Let’s all dress in orange and eat oranges!
Ubierz się w pomarańczowy i zjedz pomarańcze!
Давайте всі одягнемося в апельсин і будемо їсти апельсини!



June 8 P Purple day - wear purple to school.
Ubierz się na fioletowo do szkoły.
Носіть фіолетовий до школи.

June 9 Q Quiet day - Let's be as quiet as possible during breaks.
Bądźmy jak najciszej na przerwach.
На перервах будемо якомога тихіше.

June 10 R Red and Reading Day - Wear red and read your favorite
book.
Ubierz się w czerwony i przeczytaj swoją ulubioną książkę.
Одягніть червоне і почитайте улюблену книгу.

June 13 S Sunglasses day! - Be sure to wear your sunglasses to school!
Nie zapomnij założyć okularów przeciwsłonecznych do szkoły!
Обов'язково носити сонцезахисні окуляри до школи!

June 14 T Teddy Bear Day – Take a photo with your teddy bears!
Zrób zdjęcie ze swoimi misiami!
Сфотографуйтеся зі своїми плюшевими ведмедиками!

June 15 U USA day - Wear USA colors Red White and Blue.
Noś kolory USA : czerwony, biały, niebieski.
Носіть кольори США Червоний Білий і Синій.

June 20 V Vegetable Day! -Eat lots of Vegetables on this day!
Jedz dużo warzyw w tym dniu!
Їжте в цей день багато овочів!

June 21 W Wacky Hair Day! - Make your hair wacky!
Spraw, by Twoje włosy były zwariowane!
Зробіть своє волосся дивним!

June 22 X X-tra fun Day!! - Students will do ex-tra fun activities with
your class!
Baw się ze swoją klasą!
Веселі заняття з вашим класом!

June 23 Y Year end! It’s the end of the year.
Koniec roku! To koniec roku szkolnego.
Кінець року! Ось і кінець року.

June 24 Z Zoom out! School’s out!
Wyjście ze szkoły!
Вийдіть із платформи Zoom! Залишаючи школу!


