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Gazetka Świetlicowa Nr 4 marzec / kwiecień 2017 r. 

 

 

Dlaczego warto oszczędzać wodę? – zajęcia edukacyjne 
 
 W marcu w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Światowy 
Dzień Wody. Zajęcia prowadzone przez p. Lucynę dotyczyły 
bardzo ważnego tematu – znaczenia wody w życiu człowieka. 
Dzieci wypowiadały się dlaczego woda jest niezbędna do życia, a 
następnie dowiedziały się jak prawidłowo korzystać z jej zasobów 
oraz jak zmniejszyć zużycie wody na naszej planecie. Przypomniały sobie obieg wody w 
przyrodzie oraz sposoby oszczędzania jej. Celem sprawdzenia czy w naszym domu oszczędza 
się wodę był krótki test. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną projektując 
kroplę wody. 
 

Jak zdrowo się odżywiać – zajęcia edukacyjne 
 

 W marcu pani Marta zorganizowała zajęcia 

edukacyjne pt. „Jak zdrowo się odżywiać”. Pani podzieliła 

uczniów na cztery grupy. Każda z grup otrzymała 6 - piętrową 

piramidę. Zadaniem zespołów było wypisanie, zaczynając od 

dołu, co leży u podstaw żywienia, co powinniśmy jadać 

codziennie, co kilka razy w tygodniu, co kilka razy w 

miesiącu. Następnie po wykonaniu zadania, każda z grup prezentowała swoje piramidy. Była 

to super zabawa, dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat odżywiania. Na koniec 

zajęć wspólnie ułożyliśmy dziesięć przykazań zdrowego żywienia.  

 
 

"I can do it!" - konkurs z języka angielskiego dla klas 2 
  
     Czy pisownia wyrazów angielskich jest trudna dla 
Fajlandczyków z klas drugich? Wcale nie! Uczniowie 
bez przeszkód przyporządkowali kartoniki z obrazkami 
do odpowiednich słówek, a pani Ania Więcek nie 
szczędziła pochwał wszystkim uczestnikom zabawy. 
Brawo! 
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,,Tropiciele zagadek'' cz. I 

 

 W marcu Fajlandczycy zaproszeni przez panią Magdę 

Sycha przystąpili do rozwiązywania zagadek o zwierzętach, 

zawodach, warzywach i owocach. Odpowiedzi wpisane na 

karteczkach dzieci wrzucały do specjalnego koszyczka z 

napisem „Tropiciele zagadek”. Było miło, wesoło i zabawnie. 

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w tej zabawie otrzymały drobne upominki.  

 

 

 „Wiosenne śpiewanie i czytanie na zawołanie” – nauka piosenek  

 i konkurs pięknego czytania 

 

 W marcowe dni Fajlandczykom towarzyszyły już wiosenne piosenki, a chętne 

dzieci wzięły udział w konkursie pięknego czytania. Wcześniej otrzymały od pani 

Agnieszki wiosenne wiersze. Wszyscy uczestnicy konkursu pięknego czytania zostali 

obdarowani pamiątkowymi dyplomami wraz z drobnymi upominkami.  

 
 

„Koci kłopot- czyli szukać igły w stogu siana” 

 

 W miesiącu marcu pani Ania Mizdrak zaprosiła 

wychowanków „Fajlandii” do udziału w zajęciach czytelniczo – 

plastycznych. Dzieci uważnie wysłuchały opowiadania, z którego 

to dowiedziały się, co to znaczy „Szukać igły w stogu siana”. 

Następnie uczniowie wykonali pastelowe portrety zakręconych 

kociaków, które podziwiać mogliśmy na świetlicowej wystawie. 

 

 

 

,,Zabawy z bajką" 

 

 Na zajęcia z bajką – tym razem ortograficzną zaprosiły 

uczniów pani Bożena i pani Agata. Historia „O tym, jak sójka 

wychodziła za mąż okazała się świetnym materiałem do 

zabawy pt. „Tropimy byki”. 

 Po wysłuchaniu bajki dzieci odgadywały pisownię 

wyrazów z „ż” i „rz”. Emocji było co nie miara! Zwycięzcy 

otrzymali upominki, a całą zabawę zakończono wspólnym 

wykonaniem ilustracji tytułowej bohaterki – sójki. Do 

językowych zmagań wrócimy w kwietniu.  
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,,Ślimak,  ślimak pokaż rogi - zajęcia przyrodnicze. 
 

W marcu pani Ala zaprosiła dzieci na zajęcia 
przyrodnicze, podczas których dzieci dowiedziały się:       
z czego zbudowana jest muszla ślimaka i co ślimak lubi 
jeść. Bardzo pomocne w poznawaniu tego zwierzątka 
były albumy i książki, które pani Ala przyniosła                

z domowej biblioteki. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie, Fajlandczycy       
z zaciekawieniem słuchali ciekawostek z życia ślimaka. Na zakończenie zajęć każdy 
uczestnik wykonał ślimaka na patyczku.  

 
Wizyta zielonogórskich 

przedszkolaków w Fajlandii 
 
W dniach od 15 do 17 marca 2017r. naszą 

świetlicę odwiedziły grupy przedszkolaków:  
"Sówki" z MP nr  20, "Chichotki" z MP nr 10 i 
"Krasnalki" z MP nr 8. Dzieci uczestniczyły w przygotowanych przez 
wychowawców świetlicy zajęciach: muzycznych, plastycznych, czytelniczych, 
tanecznych i ruchowych oraz zwiedzały naszą szkołę. 

 
 

„Ale plama , czyli dobre maniery i domowe afery- cykliczne 

zajęcia z zakresu savoir-vivre” 

 

 Na cyklicznych zajęciach z zakresu savoir-vivre 

podsumowaliśmy w formie testu wiadomości zdobyte przez 

uczniów podczas wcześniejszych zajęć dotyczących tej tematyki. 

 Uczniowie odpowiadali na pytania testu w formie pisemnej. 

Większość dzieci poprawnie odpowiedziała na wszystkie 

konkursowe pytania. Uczestników do końca nie opuszczały emocje. Wszyscy otrzymali 

upominki a najlepsi nagrody. Należy tylko życzyć sobie, by wszystkie poznane zasady były 

obecne w życiu naszych podopiecznych. Zajęcia prowadziła pani Bożena. 

 

Dzień Otwartych Drzwi 

  

 W środę 22 marca podczas Dnia Otwartego 

gościliśmy w naszej szkole rodziców i dzieci, które w 

przyszłym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną 

edukację w szkole podstawowej. Zapoznano rodziców i 

przyszłych pierwszoklasistów z ofertą edukacyjną 

szkoły. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była możliwość 

gier i zabaw  we wszystkich salach szkoły. Świetlica 

szkolna zamieniła się w Krainę Elfów, w której można 

było pobawić się instrumentami muzycznymi, własnoręcznie wykonać motylkowe różdżki, 

mieć fantazyjnie pomalowaną buzię. Świetlicowe atrakcje czekały na przyszłych 

pierwszoklasistów również w Sali Zabaw, „W krainie kolorów” i Galerii Za Drzwiami 

„Rotkaepchen-bawimy się z Czerwonym Kapturkiem”. To był udany dzień. 
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Dzień przyjaciół w świetlicy 
 

 Pani Marta w marcu zorganizowała zajęcia - „Dzień 

przyjaciół w świetlicy”. Na zajęciach dowiedzieliśmy się przede 

wszystkim co to znaczy być przyjacielem dla drugiej osoby. Być 

przyjacielem, to: 

umieć patrzeć na drugiego człowieka w chwilach radości i w chwilach smutku i potrafić 

dzielić to z nim, 

umieć dostrzegać dobro i piękno, które posiada każdy człowiek i potrafić je podziwiać, 

to prosić o przebaczenie i przebaczać i umieć o tym zapomnieć, 

znaczy stanąć u boku tego, kto stracił wszelką nadzieję i darzyć go miłością. 

Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Rozwiązywaliśmy krzyżówki z hasłami: 

przyjaźń, przyjaciele, przyjaciółka. Na zakończenie wspólnie stworzyliśmy dekalog przyjaźni. 

 

„Zapraszamy do teatru” 
 

 W marcu koło teatralne w naszej świetlicy pod opieką p. 

Pauliny zaprosiło dzieci na kabaretowe przedstawienie pt. 

„Godzina duchów”. Aktorki z klasy 3d i 3c wcielili się między 

innymi w duchy, które w zabawny sposób propagowały sport i 

ruch. Świetlicowa publiczność była zachwycona i z wielkim 

zapałem zatańczyła na zakończenie razem z duchami 

„czekoladowy taniec”.  
 

Opowieści o przyrodzie 

 

 Wiosnę przywitaliśmy wiosennymi 

opowiadaniami o przyrodzie.  Ptaki to był nasz 

przewodni temat. Nauczyliśmy się rozpoznawać te 

najbardziej popularne w naszym otoczeniu, 

poznaliśmy ich wiosenne rytuały. Na zakończenie 

zajęć rysowaliśmy wg wzoru bociana białego. 

Zajęcia podobały się uczniom. Prowadziła je pani 

Bożena. Ich efektem były ciekawe prace plastyczne.  

 

 

Pocztówka na temat zdrówka 

  

 Dbałość o zdrowie to niezwykle ważna sprawa. 

Pani Agata zaproponowała dzieciom błyskawiczny 

konkurs plastyczny „Pocztówka na temat zdrówka”. 

Dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne w formie 

pocztówek, wymyślały hasła promujące zdrowie, 

wszyscy okazali się zwycięzcami! 
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Zajęcia interaktywne - platforma edukacyjna: "Das kann ich schon" 
  
     Po raz kolejny klubowicze z "Berliner 
Teddybaer" podsumowali swoją wiedzę na 
warsztatach językowych pt.: "Das kann ich schon". 
Podczas dobrej zabawy mali poligloci udowodnili 
sobie i pani Ani Więcek, że wiele potrafią i nie 
boją się mówić w języku niemieckim. 
 
  

 
,,Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze" 
 

 W marcu pani Magda Sycha zaprosiła dzieci do 

udziału w konkursie wiedzy o przysłowiach pod hasłem „Co 

marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze”. Na początku p. 

Magda wyjaśniła znaczenie przysłowia, a następnie 

Fajlandczycy podzieleni na drużyny rozwiązywali 

krzyżówkę, rebusy, quiz oraz odgadywali zagadki.  

Uzupełniali również przysłowia nazwami roślin i zwierząt. 

 Wszyscy świetnie poradzili sobie z przygotowanymi 

zadaniami. Na koniec drużyny zostały nagrodzone 

upominkami. 

 
 

„Wiosna, ach to Ty! ” – wiosenny koncert 

 

 

 

 21 marca pani Paulina zaprosiła dzieci do 

muzycznego powitania wiosny. Fajlandczycy nauczyli 

się wiosennej piosenki, a następnie zagrali na 

instrumentach perkusyjnych  „Powitalny koncert”  na 

cześć wiosny. Młodzi muzycy byli bardzo przejęci, ale 

grali i śpiewali z uśmiechem na ustach. 

 
 

 

Warsztaty plastyczne  „Zwierzaki ze stożka” – część II 

 

W marcu odbyła się druga część warsztatów plastycznych 
prowadzonych przez panią Agnieszkę. Motywem przewodnim był i 
tym razem papierowy stożek.  Od poniedziałku do czwartku chętni 
Fajlandczycy mogli wykonać pracę przestrzenną na bazie papierowego stożka. 
I tak pojawiały się kolejne zwierzątka: ptaki - dziwaki, żabki, kury w towarzystwie kogutów. 
Nie zabrakło również zajączków. 
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„Co wiemy o koniach?" 
 

  
     Czy konie mogą być najlepszymi przyjaciółmi człowieka? 
Oczywiście, że tak. Grupa dzieci ze świetlicy wraz z panią 

Anią Więcek opowiadała o swoich doświadczeniach 
związanych z tymi pięknymi zwierzętami. Uczniowie  na koniec 

spotkania ochoczo układali puzzle z pięknym kucykiem. 
 

 
Bezpieczna przerwa- kodeks wzorowego ucznia 

  

         W marcu p. Kornelia zorganizowała  zajęcia edukacyjne 

pt. „Bezpieczna przerwa - kodeks wzorowego ucznia”. W lekcji 

uczestniczyli uczniowie klas II-III. Omówione zostały 

nieprawidłowe zachowania podczas przerw w szkole. Dzieci 

pracowały w grupie rozwiązując tematyczne zadania. Uczestnicy 

stworzyli wspólnie kodeks wzorowego ucznia.  

 

 

„O żabce, która marzyła, że jest królewną” 

 

W kwietniu pani Ania Mizdrak przygotowała dla dzieci zajęcia, 

których celem było rozwijanie sprawności manualnych oraz wyzwolenie 

pozytywnych emocji. Uczniowie wysłuchali opowiadania o marzeniach. 

Następnie z pomocą pani wykonali piękne żabki na klamerce, które z 

chęcią zabrali do domu. 

 
Dyktanda i zabawy ortograficzne. 

 
 Podczas zajęć świetlicowych pani Agata i pani 
Bożena zaprosiły dzieci do udziału w zabawach z 
ortografią. Tym razem poznawaliśmy wyrazy z „ó”. Na 
kanwie ” Bajka o smutnej królewnie” powstały 
słowniczki trudnych wyrazów z „ó” niewymiennym oraz 
prace plastyczne w formacie A 1 wykonane grupowo przez Fajlandczyków. Zajęcia  
podobały się dzieciom. 

 

 

 

„Pisanki, kraszanki, jajka malowane” 

 

 Wielkanoc nie może odbyć się bez pisanek, 

kraszanek, malowanych jaj. Jak pięknie można 

przyozdobić jajka? O tym uczniowie dowiedzieli się na 

zajęciach przygotowanych przez panie Annę Mizdrak i Magdalenę Sycha. 

Wspólnie z paniami dzieci za pomocą farb wyczarowali piękne, wielkanocne prace 

plastyczne, które wszyscy podziwiać mogli na świetlicowej wystawie. 
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„Wielkanocny zając” 

 

 

 Oczekując na Wielkanoc, w ostatnim tygodniu 

przed  Świętami,  dzieci  w naszej  świetlicy razem z p. 

Pauliną wykonały wielkanocne zajączki z kolorowego 

papieru. Z dumą zabrały je do dekoracji swoich domów. 
 

 

 

,,Wielkanocny baranek i kurka'' 

 

Święta wielkanocne kojarzą się nam m.in. z pisankami, 
kurczątkami, zajączkami, barankiem. Są to symbole Wielkiej 
Nocy bardzo lubiane przez najmłodszych. Uczniowie biorący 

udział w wielkanocnym quizie, przygotowanym przez panią 
Magdę Sycha: odpowiadali na pytania, rozwiązywali 

rebusy, kolorowali szablony z wielkanocnymi symbolami, 
odszukiwali dwie takie same pisanki oraz wkładali do 
wielkanocnego koszyczka odpowiednie produkty, które 
powinny znaleźć się wśród poświęconych pokarmów.  
Wszyscy świetnie poradzili sobie z przygotowanymi 
zadaniami. 

 

 
,,Wielkanocne inspiracje" - zajęcia 

plastyczne 
 

  
 Tuż przed świętami Wielkiej Nocy 
pani Ala zaprosiła Fajlandczyków do 
wykonania różnych ozdób świątecznych, 
były to kartki z motywem baranka i kurczaka 
oraz zajączki z płyt CD. Oprócz tego pani 
Ala przeprowadziła cykl pogadanek 
związanych z tradycjami świątecznymi. 
 
 

"Rot, red" - kolory w europejskich językach. 
   

     Mali Fajlandczycy, zarówno z klas 
niemiecko- i angielskojęzycznych wzięli udział w 
zabawie językowej przygotowanej przez panią 
Anię Więcek. Dzieci układały kolejno nazwy 
kolorów w różnych językach europejskich. Czy 
zadanie było trudne? Oczywiście, że nie. 
Gratulacje! 
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Zainspirowani kółeczkami – warsztaty oraz wykonanie wystawy 
 
 Na początku kwietnia Fajlandczycy zostali zaproszeni przez panią 
Agnieszkę do wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem kolorowych 
kółeczek różnej wielkości. Podczas pierwszego dnia warsztatów dzieci 
wysłuchały opowiadania o kaczuszce Omi z książki pt. „Origami                     
z wierszykami” i wykonały obrazki z bohaterką opowiadania. Następnego 
dnia zainspirowane wcześniejszymi działaniami wykorzystując kolorowe 
kółeczka wykonały kolejne obrazki. Na wystawie pojawiły się bajecznie 
kolorowe ślimaki i motyle. 
 

„Moja planeta - Międzynarodowy Dzień Ziemi” 

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej 

popularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta jest 

promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz 

budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji 

pani Ania Mizdrak zorganizowała dla dzieci wiele zabaw z 

ekologią w tle. Uczniowie czytali wiersze, rozwiązywali quizy, 

uczyli się segregować śmieci. Ponadto dzieci wzięły udział w 

świetlicowym karaoke, podczas którego śpiewali ekologiczne 

piosenki. Podsumowaniem zajęć było sprzątanie terenu wokół 

szkoły oraz wykonanie pracy plastycznej pt. „ Moja planeta”. 

 

Dzień latawca 

 

 Barwne, ulotne, niesamowicie różnorodne i niebanalne latawce 

powstały podczas zajęć plastycznych przeprowadzonych przez p.  Agatę. 

Każdy z nich był szczególny i bogaty w zdobienia. Dzieci mogły zabrać 

latawce do domu i przekonać się czy i jak wysoko potrafią się wznieść te 

papierowe inspiracje. 

 
,,Bezpieczny dom" - zajęcia profilaktyczne 

            Bezpieczeństwo dzieci to sprawa bardzo 
ważna. W domu nietrudno o poważniejsze 
wypadki, dlatego pani Ala przeprowadziła w 
świetlicy zajęcia o bezpieczeństwie.  
Na początku przeczytała dzieciom bajkę  
„O Kicim i Rufim. Pouczający dzień”. Na jej 
podstawie rozmawiała z dziećmi o tym, jakie 
niebezpieczeństwa czyhają na dziecko, które jest 

samo w domu oraz jakie są zasady i sposoby radzenia sobie z nimi. Następnie dzieci 
pracowały w grupach. Zadaniem obu grup było zapisanie na arkuszu papieru            
„Złotych zasad bezpieczeństwa w domu”. Na zajęciach przypomnieliśmy też 
numery alarmowe, na które możemy dzwonić w sytuacji zagrożenia. 
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Profilaktyczne przedstawienie koła teatralnego 
 
 „O księżniczce zaklętej w żabę” to kolejne 
przedstawienie przygotowane przez nasze 
świetlicowe koło teatralne pod kierunkiem p. Pauliny. 
Tym razem była to historia zarozumiałej żaby, która 
skończyła w dziobie bociana. Publiczność nagrodziła 
nasze aktorki z klasy 3d i 3c gromkimi brawami.  
 

 

Dobre maniery są zawsze w modzie – wykonanie katalogu zasad 
 
 To, że dobre maniery są zawsze w modzie wiadomo nie od dziś. 
Fajlandczycy zachęceni przez panią Agnieszkę ułożyli z przygotowanych 
haseł katalog „złotych zasad”, by przypomnieć, że bycie miłym, 
uprzejmym, pomocnym i kulturalnym sprawia, że świat staje się 
lepszym. 
 

 

Biedroneczki są w kropeczki – prezentacja prac 

plastycznych w świetlicy 

 

 Do udziału w tworzeniu świetlicowej 

wystawy wiosennych prac pt. „Biedroneczki 

są w kropeczki” zaprosiła dzieci pani Bożena. 

Odbijane na papierze rączki, paluszki- czyli 

wiosenne kwiaty, tworzyły tło dla bohaterek 

prac - biedronek, malowanych farbami 

plakatowymi. Młodsi Fajlandczycy wycinali i 

kleili biedroneczki z kolorowego papieru. 

Obie formy plastycznych zabaw podobały się 

dzieciom. 
 

Spotkanie z panią pielęgniarką na temat sposobów pielęgnacji zębów 

 

 W kwietniu pani Marta zorganizowała spotkanie z panią 

pielęgniarką nt. sposobów pielęgnacji zębów. 

Spotkanie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz 

przekonania uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od 

nas samych. 

 W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy 

prawidłowo szczotkować zęby, jak często mamy odwiedzać stomatologa, 

jaki wpływ na stan naszych zębów ma prawidłowe odżywianie. Spotkanie 

przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie zdobyli wiele cennych 

informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW_pbv1tDTAhUDFCwKHYdmA9IQjRwIBw&url=http://pl.123rf.com/photo_3295620_piel%C4%99gniarka-gospodarstwa-podsk%C3%B3rny---wektor-ilustracji..html&psig=AFQjCNEHOjN5NA6lkW3yXs7GkHIemShAIw&ust=1493796187151239
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„Das kann ich schon" - konkurs języka niemieckiego 
dla klas 2 

  
     W kwietniu klub języka niemieckiego "Berliner 
Teddybaer" zaprosił chętne dzieci do udziału w konkursie 
językowym. Miła niespodzianką dla pani Ani Więcek 
był  fakt,  iż uczniowie klas angielskojęzycznych także 
wykazali się wiedzą w zakresie języka niemieckiego.  
„Gut gemacht!". 

  
      
 

„Bezpieczna świetlica, czyli wszystko o bezpieczeństwie”- cykl zajęć i innych działań                    
z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia 

 
 Przed długim majowym weekendem na zajęciach pt. 
„Kubuś Puchatek – ostrzega” zaprosiła uczniów świetlicy pani 
Bożena. Pomocna w realizacji tej tematyki okazała się książka 
pt. „Wszystko o bezpieczeństwie”. 
  Czytaliśmy ważne informacje, układaliśmy hasła, 
wykonaliśmy plakaty promujące bezpieczeństwo. 
Rozbrykanie, pośpiech, nieuwaga oraz brak wyobraźni - to 
najczęstsze przyczyny wypadków. Oby ich nie było w te 
majowe święta.  

 
 

Wiosenne rebusy 

 
Kwietniową atrakcją w świetlicy były 

wiosenne rebusy przygotowane przez p. Kornelię. 
Łamigłówki obrazkowe i tekstowe dotyczyły 
wiosny.  Uczestnicy chętnie rozwiązywali zagadki, 

sprawnie zapisując odpowiedzi na kartkach. 
Uczniowie poznali wiosenne przysłowia oraz  

zwiastuny nadchodzącej wiosny. 
 

 

Mały ekolog 
 

 W kwietniu pani Marta zorganizowała konkurs 
przyrodniczy pt. „Mały ekolog”. Były to „eko - super” 

zajęcia. Pani uświadomiła nam, że człowiek jest 
nieodłączną częścią przyrody i środowiska, w którym 
żyje. Dzieci wskazywały również na negatywne skutki 

działań człowieka w środowisku i przedstawiły 
postawy zapobiegające takim działaniom. Na koniec 

zajęć dzieci wykonały wspólną pracę plastyczną „ekoludek”. 
 

 

 



11 

 

Dlaczego warto czytać książki? – zajęcia edukacyjne 
 
 W kwietniu w świetlicy szkolnej obchodziliśmy 
Światowy Dzień Książki. Na zajęcia prowadzone przez p. 
Lucynę dzieci mogły przynieść z domu swoją ulubioną 
lub ostatnio przeczytaną książkę i zaprezentować ją w 
gronie dzieci. Uczestnicy potwierdzili jak wspaniałe jest 
czytanie książek, jakie płyną z tego korzyści, czego uczą. 
Zajęcia te uświadomiły dzieciom, że czytanie to nie tylko rozwijanie wyobraźni, 
umiejętności ortograficznych czy sprawnego czytania, ale przede wszystkim 
przyjemność.  

 
 

 

 

Koniec! 
 

 

 Opracowała: 

 Magdalena Sycha 


