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Przy ładnej pogodzie można
posiedzieć sobie z książką 
w ogródku lub na balkonie.

Zawsze miło sobie poczytać, czy
to w ferie zimowe, czy wiosenne

Książka na ferie

Książka pod
tytułem:
„Kierowca”.

Tekst: Jolanta Bąk
Opracowanie
graficzne: Mariusz
Kurkowski

Książka zawiera
dużo ciekawych
informacji o
różnych pojazdach.
O rowerach,
motorach,
samochodach
osobowych i
ciężarowych.
Możemy zobaczyć
jak wyglądały
kiedyś i jak
wyglądają teraz.

Jeżeli jesteś
miłośnikiem
motoryzacji, to ta
książka jest dla
Ciebie! Gorąco
polecam do
czytania i
oglądania! 

Kuba Zwoliński

.

Kuba nadesłał
zdjęcie swojego
pięknego stroika
wielkanocnego, 
a także propozycję
lektury dla tych, co
lubią samochody 
i wszelkie inne
pojazdy. I podróże!
Dokąd by tu
pojechać, kiedy już
będzie można
ruszyć w podróż?

Pomaleńku 
przez podwórze 
idą dzieci kurze.

W kropki, 
w ciapki,

malowanki, 
bo to miały być

pisanki!
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"Mam przyjaciela
budowniczego"

A może ktoś z
Was lubi prace
artystyczne i w
czasie wolnym
poświęci się
twórczości?
Redakcja czeka
na zdjęcia
Waszych dzieł! 

Książka na ferie

Co Oko
widziało?

Książka na ferie

.
Moi Najmilsi!
Na Wielkanoc życzę Wam dużo 
zdrowia i radości. Dbajcie o siebie,
wypoczywajcie, śmiejcie się i
żartujcie. Możecie urządzić wesoły
Śmigus-Dyngus! Cieszcie się
wolnymi dniami, wiosną 
i rodziną.  Wesołych Świąt! 

Oko

Wiosenna przerwa świąteczna! 
Czas wolny, kiedy możemy robić to

wszystko, co lubimy najbardziej!

Dominik, Piotrek, Piotrek i Mateusz w czasie ferii zimowych przeczytali
książki o tym, co ich najbardziej interesuje. Dominik poszerzał swoją i tak
już bardzo rozległą wiedzę o czasach prehistorycznych, Piotrek czytał o
samochodach, Mateusz o tym, jak buduje się domy i autostrady. A ten
kolorowy rysunek Piotrka, który widzicie na górze, pochodzi z książki,
która zawiera wiele pomysłów na wesołe zabawy z Kubusiem
Puchatkiem i jego Przyjaciółmi. Czas wolny to czas dla nas! Święta to
czas dla nas. Niech będzie jak najprzyjemniejszy!
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