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Co Oko
widziało

Co robimy zostając w domu?
Czym się zajmujemy, żeby było
przyjemnie i pożytecznie?

Magiczne drzewo

.

#ZOSTAŃ
WDOMU

CZYTAJ
WIDZIADEŁKO

NAPISZ 
DO NAS, 
CO TAM 
U CIEBIE
SŁYCHAĆ?

Kasia czyta książki! Kasia robi własne
ILUSTRACJE DO KSIĄŻEK!

Tym razem "Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki. Tom pierwszy
cyklu książkowego (i filmowego) nosi tytuł "Czerwone krzesło".
Co by było, gdyby magia była dla nas na wyciągnięcie ręki?

Moi Najmilsi!
Cieszę się, że nie tracicie
ducha i macie wciąż
ciekawe pomysły. Cieszę
się, że odkrywacie nowe
pasje i wykorzystujecie
swoje talenty. Cieszę się
też, że dzielicie się tym 
z nami! Pozdrawiam Was 
i "puszczam oczko"! Oko

Kasia Prokop

.

.

.
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Chłopcy z PP, Robert oraz Tomek, z
okazji Dnia Ziemi przygotowali coś
bardzo ekologicznego! 
Zobaczcie, jakie kwiatki można zrobić
samemu z materiałów do recyklingu.
Nadali nowe życie plastikowym butelkom.

A Wy? Na pewno też macie wiele
ciekawych zajęć. Pokażcie się
nam! Piszcie na adres:
widziadelko@op.pl 

Kuba buduje kurnik! Ach, co to
będzie za kurnik! Prawdziwy
pałac dla zadowolonych kur. Ma
też pierwszy sukces w hodowli:
wykluły się już 34 kurczaczki!

Kwiaty

Kwiaty

Robert Dąbrowski

Tomek
Jażdżyk
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