
 10.09.2013 roku w świetlicy 

szkolnej ogłoszono konkurs plastyczny 

pod tytułem „ Jak spędziliśmy waka-

cje?”  Inicjatywa ta była wspaniałą oka-

zją do wspomnień oraz doskonalenia 

umiejętności plastycznych dzieci. Zwy-

cięzcy zostali obdarowani nagrodami, 

niezbędnymi dla każdego ucznia. Pierw-

sze trzy miejsca zajęli: Lena J., Helena Cz. oraz Hubert K. Organi-

zatorem konkursu była pani 

Ewelina. 

NUMER 1 

wrzesień-październik 2013 

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pani Małgosia przygotowała i 

przeprowadziła cykl zajęć muzyczno-plastycznych na temat bezpiecznej drogi do 

szkoły. Dzieci nauczyły się piosenki „Kolorowe światła”, rozwiązywały zagadki, krzy-

żówki, rozpoznawały znaki drogowe, kolorowały obrazki mówiące o bezpieczeństwie 

dzieci na ulicy. Spotkania te przypomniały Fajlandczykom nie tylko o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa, ale również uświadomiły kwestię niesienia pomocy młod-

szym kolegom z klas I.  

„ Jak spędziliśmy wakacje?” 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

„Odblaski za oklaski” – quiz o bezpieczeństwie na drodze 

 Pod koniec września pani Agnieszka zaprosiła Fajlandczyków do udziału w  

świetlicowym quizie i sprawdzeniu swoich wiadomości dotyczących bezpieczeństwa 

na drodze. Dzieci podzielone na 3 zespoły świetnie poradziły sobie ze wszystkimi 

przygotowanymi przez panią zadaniami. Rozpoznawały na ilustracjach bezpieczne i 

niebezpieczne zachowania na drodze podczas przechodzenia przez jezdnię czy też 

jazdy rowerem. Odgadywały także zagadki i odpowiadały na pytania z quizu. Wszy-

scy uczestnicy otrzymali w nagrodę drobne upominki. 



 We wrześniu i w paździer-

niku 2013 r. w ramach cyklu zajęć 

pod hasłem „Wszystko  o bezpie-

czeństwie” zrealizowano tematy-

kę: „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Bezpiecznie  w szkole” oraz 

„Jestem uważnym przechodniem”. 

Dzieci pod opieką pani Bożeny tre-

nowały uważne przechodzenie 

przez jezdnię w Miasteczku Ruchu 

Drogowego, poznawały znaki dro-

gowe dotyczące ruchu pieszych.  

Kolorowały obrazki prezentujące 

różne sytuacje na drodze. A w ko-

lejnym miesiącu zajmowały się  

dzieci w budynku szkoły. Dla 

wszystkich uczniów   przygotowa-

no gazetki prezentujące wyżej wy-

mienioną problematykę wraz z ich 

pracami. Grupy świetlicowe wzięły 

też udział w miejskim konkursie 

plastycznym pod patronatem Pre-

zydenta Miasta Zielona Góra  pt. 

„Jestem uważnym przechodniem”. 

Do konkursu zostały zakwalifiko-

wane prace: Agatki M. z  klasy 2b, 

Weroniki Sz. z 3b, Mai T. z 2a i 

Agatki Ł. z 3a. 

tystom pomagała pani Ilona, pokazując 

jak w pełni wykorzystać możliwości  tego 

niedocenianego, choć lubianego przez 

dzieci materiału plastycznego. Większość 

figurek powędrowała z dziećmi  ale i w 

świetlicy zostało kilka. 

 18 IX nasi fajlandczycy 

wraz z panią Iloną świętowali 

Światowy Dzień Plasteliny. W 

trakcie lepienia dowiadywali się, 

że rodzaje plasteliny trzeba for-

mować inaczej ale dzięki temu 

możliwe było stworzenie cieka-

wych i zróżnicowanych prac.  Ar-
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tematyką bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. Szczególną uwagę zwrócono 

na prawidłowe korzystanie z przy-

szkolnego placu zabaw a także na 

bezpieczne zabawy i zachowania 

poznać historie ich powstania. 

Na dużą uwagę zasługują fi-

gurki wykonane przez plastyka 

naszej szkoły- pana Roberta 

Tomaka. Należą do nich : Ba-

chusik Uzetikus,  Pędzibeczek, 

Skrybikus, Rzepikus, Winolubi-

kus. Fajlandczycy kolorowali 

sylwetki Bachusików, a następ-

nie szukali ich na specjalnie 

wydanej mapie miasta. Zajęcia 

te były wielką przygodą dla 

dzieci i wielką lekcją wiedzy o Zielo-

nej Górze. 

 Z okazji 

Dni Zielonej 

Góry pani Mał-

gosia zaprosiła 

dzieci do wę-

drówki po mie-

ście śladami 

B a c h u s i k ó w . 

Bachusiki stały 

się bowiem 

symbolem Zielonej Góry. Rozpoznając 

je w wyjątkowych miejscach można 

F A J L A N D E K  

„Światowy Dzień Plastel iny”  

 „Dni Zielonej Góry – śladami Bachusików” 

„ Wszystko o bezpieczeństwie” 



 Dnia 24.09.2013r., Pani Marta zorganizowała konkurs wiedzy na temat 

„Jestem wzorowym pieszym, umiem bezpiecznie poruszać się na drogach”. Na zaję-

ciach było mnóstwo zadań, zagadek a przede wszystkim dzieci poznały żelazne za-

sady, dzięki którym wiedzą jak poruszać się po drogach. W zajęciach brało udział 

dużo Fajlandczyków, wśród których najaktywniejszymi byli : Nikola U. z 2a, Julia L. z 

3f, Hubert B. z 1c, Wiktoria B. z 3a, Agata Ł. z 3a, Patrycja G. z 1c, Adam M. z 1e. 

Wszystkie dzieci na koniec zajęć otrzymały od Pani Marty słodkie upominki. 

 16 września 2013 roku w naszej  świetlicy p. Ania przeprowadziła zajęcia  dla małych 

„Fajlandczyków” pt. „Baw się razem z nami”. Jak wiemy wspólna zabawa to nie tylko radość i 

uśmiech od ucha do ucha. To także okazja do lepszego poznania się, integracji  grupy oraz 

kształtowania więzi koleżeńskich. 
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„Baw się razem  z nami”- zabawy muzyczno – ruchowe 

„Jestem wzorowym pieszym, umiem bezpiecznie poruszać się na drogach” 

Cichotek „Słownik emocji i postaw” 

 Jednym z zadań na-

szej szkoły jest promowanie 

zdrowego stylu życia. Jak ważne dla zdrowia psy-

chicznego i fizycznego każdego człowieka jest za-

chowanie ciszy, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dla-

tego we wrześniu rozpoczęliśmy działania mające 

na celu obniżenie poziomu hałasu w świetlicy. Prze-

prowadzono szereg pogadanek na temat szkodli-

wości decybeli dla zdrowia, dzieci poznały różne 

wiersze, rymowanki, zawołania i zabawy promują-

ce ciche zachowania. Został też ogłoszony konkurs 

na projekt znaczka dla dyżurujących dzieci, których 

zadaniem jest przypominanie o tym obowiązku in-

nym. Konkurs na projekt znaczka wygrała Weroni-

ka Sz. z klasy 3b. Najaktywniejszym dyżurnym był 

Mateusz G. z kl.4a. 

 W tym roku szkolnym pani Ilona rozpoczęła 

cykl „Słownik emocji i postaw”, w którym nasi Fajland-

czycy będą mieli możliwość poznania różnych postaw 

społecznych i emocji i nauczenia się jak je kontrolować 

dla wspólnego dobra. Cykl rozpoczęło KOLEŻESTWO – 

Wokół siebie masz wiele koleżanek i kolegów, spoty-

kasz ich codziennie w szkole i poza nią. Pewnie nie 

wszyscy są wzorowymi kolegami, ale warto pamiętać, 

że koleżeństwo to rzecz cenna. Dzięki niemu w szkole i 

na podwórku jest weselej, łatwiej przetrwać trudne 

chwile i można nawiązać 

długoletnie przyjaźnie.  By 

tak było warto pamiętać 

poznane na zajęciach 10 

zasad dobrego koleżeń-

stwa. 

„Jedynka  - na start” – nauka hymnu szkoły 
U progu rozpoczynającego się roku szkolnego nowi Fajlandczycy zostali zaprosze-

ni przez panią Agnieszkę do wspólnej nauki hymnu szkolnego. Przy akompaniamencie 

gitary oraz pomocy starszych kolegów i koleżanek z klas II i III, wszyscy nowi Fajlndczycy 

poznali naszą „Jedynkę”.  



 5 X przy pięknej słonecznej pogodzie razem z panią Iloną dzieci  poznawa-

ły gatunki motyli z całego świata, ich wygląd kolory oraz zwyczaje. Na zakończe-

nie każde dziecko wykonało wybranego motyla suchymi pastelami dzięki czemu 

miały możliwość wycieniowania skrzydeł jak u prawdziwych motyli. Zwieńczeniem 

zajęć była gazetka - Motyle – klejnoty lata, na której motyle rozbłysły wszystkimi letnimi barwami.  

 Quiz zatytułowany 

„Znam znaki drogowe” był pod-

sumowaniem pogadanek orga-

nizowanych w świetlicy szkolnej 

i sprawdzeniem wiedzy uczniów 

o ruchu drogowym oraz bez-

piecznym poruszaniu się po 

jezdni. Adresowany było on do 

uczniów z pięciu klas III, najlepiej odpowiadał na 

zadawane pytania Kacper J. Chłopiec został nagro-

dzony drobnym upominkiem. 
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„Znam znaki drogowe” 

„Motyle – klejnoty lata”  

„Znawca owoców i warzyw w krainie Fajlandii” 

 Dnia 17.09.2013r., Pani 

Marta zorganizowała imprezę je-

sienną pt. „Znawca owoców i wa-

rzyw w krainie Fajlandii”. Dzieci 

biorące udział w zabawie zostały 

podzielone na dwa zespoły o na-

zwach: „ogród warzyw” oraz 

„sad”. Kluczem w zabawie była 

krzyżówka jak również sprawdze-

nie wiadomości uczniów na temat 

warzyw i owoców. Każde dziecko z 

Dzień Chłopaka inaczej… 
30 września 2013 w naszej świetlicy obchodzi-

liśmy „Dzień Chłopaka inaczej”. Dziewczynki w tym 

dniu wybierały super chłopaka oraz przyszły ubrane w  

krawaty lub rysowały dla siebie wzory krawatów. Dla 

wszystkich chłopców były przygotowane słodkie nie-

spodzianki. Otrzymali je także pracujący i uczący w 

naszej szkole panowie.  

zawiązanymi oczami podchodziło 

do talerza z pokrojonymi owocami 

i warzywami. Pani Marta często-

wała dzieci, które musiały rozpo-

znać po smaku – co jedzą. Była to 

super zabawa. Na zakończenie 

zajęć pani rozdała dzieciom słod-

kie jabłka. 



 10 X z okazji Dnia Drzewa pani Ilona pomogła dzieciom wykonać pracę pt. 

„Moje ulubione drzewo”. Każdy mógł wybrać gatunek drzewa i do jego pustej ko-

rony przykleić  samodzielnie wycięte dziurkaczami kolorowe jesienne liście.  

S T R .  5  F A J L A N D E K  

„Moje ulubione drzewo” 

„Pyzate zwierzaki na paty-

kach”- zajęcia plastyczne 
Sekcja czytelnicza 

 30 września 

2013 roku p. Ania 

przeprowadziła zajęcia 

plastyczne pt. „ Pyzate 

zwierzaki na paty-

kach”. Celem zajęć 

było rozwijanie wy-

obraźni plastycznej 

oraz doskonalenie sprawności manualnych. Uczniowie 

z papierowych talerzyków wyczarowali piękne pyzate 

żabki, które później ozdobiły naszą „Fajlandię”. 

 W październiku rozpoczęły się zajęcia świetlico-

wej sekcji czytelniczej. Odbywają się one raz w tygo-

dniu w Bibliotece SP-1 . Uczniowie pod opieką pani Bo-

żeny i pań bibliotekarek poznają literaturę dziecięcą 

oraz tematykę z zakresu savo-

ir-vivre dla dzieci. Mogą też 

skorzystać z bogatego księgo-

zbioru biblioteki i czytelni 

szkolnej.  Celem tych zajęć  

jest zachęcenie do czytelnic-

twa, zapoznanie z literaturą 

dla dzieci oraz promowanie 

prawidłowych kulturalnych 

zachowań. Dzieciom zajęcia bardzo się podobały. 

„Jabłko, gruszka i pietruszka…” – wystawa prac plastycznych 

W wrześniu dzieci zaproszone przez panią Agnieszkę wykonały wystawę prac plastycznych. Były to 

ilustracje owoców i warzyw przypominające o 

wielkich skarbach jesieni, z których możemy ko-

rzystać w trosce o nasze zdrowie. 

„W królestwie Pani Jesieni” 

17 października pani Małgosia zapro-

siła dzieci do konkursu wiedzy ph. „W 

królestwie Pani Jesieni”. Dzieci po-

dzielone na 3 zespoły odpowiadały 

na przygotowane zagadki, rozwiązy-

wały krzyżówkę oraz przedstawiały w 

formie kalamburów hasła związane z jesie-

nią. Przy jesiennych piosenkach świetnie ba-

wiły się z kolorowymi balonami. Dzieci wyka-

zały się doskonałą wiedzą na temat warzyw, 

grzybów i owoców. Wszystkie zespoły otrzy-

mały w nagrodę drobne upominki. 



 9-10 października 2013 roku w naszej „Fajlandii” odbyły się zajęcia pt.  „Dlaczego jesienią liście spada-

ją z drzew”. Na początku pani Ania przeczytała opowiadanie wyjaśniające nam 

przyczynę spadających liści.  Następnie dzieci z zebranych wcześniej kolorowych liści 

wykonały jesienne prace, które zapre- zentowały na wystawie.  

Dzień Nauczyciela w naszej świetlicy dzieci, pod kierunkiem Pani Marty, postanowiły 

uczcić przygotowując własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami oraz bukieciki kwiatów dla swojej Pani a 

także wychowawców ze świetlicy i innych nauczycieli uczących w naszej szkole.   
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Dzień Edukacji Narodowej 

„Dlaczego jesienią liście spadają z drzew”  

„Jesienne inspiracje” Koło plastyczne 

 „Jesienne Inspiracje” to pierwsza część cy-

klicznego konkursu „Cztery pory roku” zainicjowa-

nego przez p. Paulinę, który odbył się w październi-

ku w naszej świetlicy.  Uczniowie (z klas 1a,b,c; 2b,e 

i 3b) za pomocą dowolnej techniki plastycznej pró-

bowali przenieść na papier dźwięki fragmentu kon-

certu A. Vivaldiego „Cztery pory roku” pt. „Jesień”. 

Wszystkie prace zostały nagro-

dzone i były podziwiane na wy-

stawie w świetlicy. 

 W ramach zajęć koła plastycz-

nego w świetlicy szkolnej przygotowa-

no wystawy prac:  „Zielonogórskie 

Bachusiki”, „Pij mleko”, „Wesołe sło-

neczniki”,  „Jesienne bukiety”, 

„Orgiami z koła-Sowa” oraz prace na 

konkursy międzyszkolne „Jestem wi-

doczny, jestem bezpieczny”, „Jesienne kartki” oraz 

„Państwowa Inspekcja Sanitarna  w oczach dziecka.” 

W tym ostatnim konkursie wyróżnie-

nie otrzymała  Nadia J. z klasy 2a. 

Świętujemy Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt 
 W październiku  w świetlicy szkolnej prze-

prowadzono cykl zajęć i pogadanek w 

ramach Światowego Tygodnia Ochro-

ny Zwierząt. Dzieci dzieliły się wiedzą , 

informacjami, uwagami na temat 

prawidłowej opieki nad zwierzątkami. 

Czytały fragmenty książek  poświęco-

ne tej tematyce. Na koniec wykonały 

prace plastyczne poświecone swoim 

milusińskim i innym zwierzętom. Powstało szereg 

prac wykonanych różnymi technikami. Najlepsze z 

nich  zaprezentowano na wystawie prac 

dzieci w Galerii SP1 pod hasłem 

„Obchodzimy Światowy Tydzień Zwierząt”. 

Wystawę prac dzieci w Galerii SP-1 przygoto-

wały : Pani Bożena,   pani Ilona i pani Ania. 



 3 X z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt pani Ilona przeprowadziła ankietę na temat najpopu-

larniejszego pupila, którego chcielibyśmy mieć w domu. Do wyboru było 18 na-

wet bardzo egzotycznych zwierząt jak wąż czy pająk ptasznik  lub legwan. W 

ankiecie udział wzięło 184 uczniów a wygrał nasz doskonale znany kot o 2 głosy 

przed psem ale i te egzotyczne pupile miały swoich zwolenników i co ciekawe 

nawet koza uzyskała 7 głosów.  

 18 października w bibliotece szkolnej chętni uczniowie z klas III 

przystąpili do rozwiązywania zadań, które sprawdzały stopień opanowa-

nia przez dzieci tabliczki mnożenia. Celem konkursu było utrwalenie mno-

żenia do 60 oraz sprawdzenie zaradności  rachunkowej przy wykonywa-

niu mnożenia do 100. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni odznaką i 

pochwaleni za samodzielność przy rozwiązywaniu testu. 
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„Mistrz tabliczki mnożenia” 

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

„Spotkanie z liściem” Savoir-vivre 

 W październiku Fajlandczycy: Mikołaj L. z 

klasy 2b, Marek N. z klasy 3b i Jagoda R. z klasy 3b 

reprezentowali Szkołę Podstawową nr 1  w Zielonej 

Górze na międzyszkolnym konkursie pod tytułem 

„Spotkanie z liściem”. Uczestnicy mogli wykazać się 

dużą wiedzą przyrodniczą, ponieważ zadania przy-

gotowane dla nich dotyczyły: ochrony przyrody, 

rozpoznawania drzew iglastych i liściastych, dbania 

o las i ich mieszkańców, nazywania grzybów oraz 

znajomości darów jesieni. Nasi uczniowie zajęli wy-

sokie, bo aż IV miejsce 

spośród dziewięciu 

szkół i otrzymali atrak-

cyjne nagrody. Opieku-

nem zespołu była pani 

Ewelina Czarna. 

 W październiku uczniowie uczestniczyli w  zaję-

ciach pod hasłem „Savoir-vivre. Słowa klucze. Powita-

nie, prezentacja, pożegnanie”. Metodą dramy prezen-

towaliśmy poprawne i niewłaściwe zachowania, posta-

wy innych. Podjęliśmy zobowiązanie, by zawsze zacho-

wywać się zgodnie z zasadami kultury. Konkurs 

„Dobrych manier” wygrał   Mikołaj L. z kl. 2b. Odpowie-

dział na wszystkie konkursowe pytania poprawnie. Ko-

lejny konkurs wiedzy pod hasłem „ Przy stole” wygrały: 

Weronika Sz. kl.3b, i Wiktoria B. z kl. 3a 

 W październiku dzieci pod kierunkiem pani Agnieszki wykonały wystawę prac pla-

stycznych, która ozdobiła nasza świetlicę. Były to obrazki z jesiennym motywem malowane 

pastelami olejnymi na styropianie. Wspólne malowanie na styropianie przyniosło dzieciom 

wiele radości.  

„Najpiękniejsze barwy jesieni”- wielkie malowanie na styropianie 



 18 października w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Listonosza. Pierwszokla-

siści razem z p. Pauliną zrobili własnoręczne koperty, które pięknie ozdobili, przyklejając 

na koniec znaczki swojego projektu. Natomiast starsi uczniowie (z kl. 2a,b,c,d i 3a, b) na-

uczyli się adresować listy. Jedne i drugie zostały dumnie wrzucone do „skrzynki poczto-

wej”. Z tej również okazji 12 uczniów z klas drugich i trzecich wykonało pod kierunkiem p. 

Pauliny kolorowe kartki urodzinowe dla chorej Oliwii, które wysłaliśmy wraz z kartką od pań ze świetlicy pro-

sto do jubilatki. 

 W październiku dzieci pod kierunkiem pani Małgosi uczestniczyły w zajęciach plastycznych na których 

wykonywały jeżyki i sowy z kasztanów oraz ciekawe ludziki i zwierzątka z warzyw. Pomysły Fajlandczyków 

były ogromne – z warzyw powstała dżdżownica, kotek, królik oraz rycerz z psem. Zabawa z warzywami i kasz-

tanami to okazja do kreatywnego myślenia i rozbudzania wy-

obraźni – to wszystko znalazło się na zajęciach. Wystawa prac 

cieszyła się dużym zainteresowaniem innych dzieci i Rodziców. 
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„Na straganie” – warzywne wariacje dla małego i dużego 

„Dzień listonosza” 

„Pasowanie Fajlandczyków” 
uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do świetlicy 

 Dnia 16 październi-

ka 2013 roku odbyło się 

„Pasowanie Fajlandczy-

ków” czyli uroczyste przyję-

cie uczniów klas pierw-

szych. Na tak ważną dla 

wszystkich pierwszaków 

chwilę zostali zaproszeni goście. Pani Agnieszka – 

kierownik świetlicy przywitała wszystkich przyby-

łych gości: panią wicedyrektor Katarzynę Tylicką, 

rodziców, opiekunów oraz dzieci. 

Na początku pani kierownik przedstawiła 

wszystkie wychowawczynie, które pracują w tym 

roku szkolnym w świetlicy. Następnie dzieci przygo-

towane przez wychowawczynie recytowały wiersz                       

pt.  „W świetlicy”, zaśpiewały hymn szkoły, odgady-

wały zagadki o szkole, 

wykazały się znajomością 

zasad zachowania w świe-

tlicy. Zaprezentowały się 

także w wierszu „Jesienny 

pociąg”. Całemu spotka-

niu towarzyszyły muzycz-

ne przerywniki czyli piosenki śpiewne przez nowych 

Fajlandczyków. 

Na zakończenie dzieci złożyły uroczystą przy-

sięgę, a na pamiątkę „Pasowania na Fajlandczyka”, 

otrzymały Medale uśmiechu i słodkie upominki. Za-

proszeni goście dokonali pamiątkowego wpisu do 

kroniki świetlicy. 



 29 października 2013 roku p. Ania zaprosiła małych „ Fajlandczy-

ków” do udziału w plastycznych zajęć pt. „ Halloweenowa przygoda”. Wspól-

nie z panią uczniowie wykonali halloweenowe dynie, duszki oraz nietoperze. 

Na zakończenie zorganizowana została wystaw prac. 
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„Halloweenowa przygoda” 

„Muzyczna zgadula” – mistrzostwa 

w odgadywaniu zagadek muzycznych 

 W październiku Fajlandczycy zaproszeni przez panią 

Agnieszkę przystąpili do rozwiązywania zagadek muzycz-

nych. Okazały się one dość trudne. Tym razem mistrzami za-

gadek muzycznych zostali: Julia z kl. 3f i Ignacy z 

kl. 3d.  Wszystkie dzieci, które wzięły udział w 

tej zabawie otrzymały drobne upominki.  

 W październiku w „Słowniku emocji i 

postaw” królowało pojęcie INNOŚĆ. Po kilku 

rozmowach i wysłuchaniu opowiadania prze-

konaliśmy się, że inność jest czymś pozytyw-

nym, bo dzięki niej świat jest ciekawy i różno-

rodny.  

„Zdrówko – piramida żywienia” 

 W dniu 29.10.2013r., 

Pani Marta zorganizowała 

imprezę pod hasłem 

„Zdrówko – piramida żywie-

nia”. Zajęcia były interesują-

ce. Dzięki nim poznaliśmy 

dekalog zdrowego odżywania, utworzyliśmy również 

„Księgę Zdrowia”. Natomiast uwieńczeniem wspólnego spo-

tkania było stworzenie „Wielkiej Piramidy Żywienia”. 

Wszystkie dzieci brały aktywny udział w zajęciach. 

„Kolorowe jaszczurki” 

 Pod koniec października do świetlicy 

zawitały jaszczurki, nie te żywe, ale wykonane 

z kolorowego papieru metoda Quislingu. Pod 

okiem pani Ilony powstawały coraz dłuższe ich 

fragmenty a praca była tak wciągająca, że na-

wet pani Małgosia z zapałem włączyła się do 

pracy. Zanim kolorowe jaszczurki wybrały się z 

dziećmi do domów pozowały jeszcze do zdjęć 

razem ze swymi twórcami. 

Opracowała:  

Małgorzata Lipińska 


