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Nr 5 – II/III 2017/2018 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

 

W numerze: 

Mówią wieki- s. 2 

Co piszczy w trawie – s. 3 

Wieści szkolne – s. 3 

Warto wiedzieć – s. 4 

Połam sobie język – s.4 

Mól książkowy – s. 5 

Filmoteka – s. 6 

Kącik porad - 7 

Zwierzyniec -  – s. 7 

Angielski w pigułce - 8 

Humor – s. 9 

Muzykomania – s. 10 

Palce lizać – s. 12 

Sport – s.13 

Zrób to sam – s. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy w szkole – 

poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

  
Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Weronika Kałuża, Zuzanna Wojcieszak. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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JAK OBCHODZI SIĘ WALENTYNKI W RÓŻNYCH KRAJACH? 

Anglia 

Do niedawna popularnym był tu zwyczaj przebierania się dzieci za dorosłych, odwiedzania 

sąsiednich domów i śpiewania romantycznych przebojów. Zakochani i sympatyzujący ze sobą 

ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca                      

z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata − Romea i Julii. 

Zresztą William Szekspir wspomina dzień św. Walentego, lecz nie w „Romeo i Julii”,                      

a w „Hamlecie”. Już w XIX wieku Anglicy masowo wysyłali sobie kartki walentynkowe. 

Stany Zjednoczone 

Miasta toną w czerwonych serduszkach, szkoły organizują lekcje tematyczne i zabawy dla dzieci, 

dorośli (także znajomi i członkowie rodziny) obdarowują się prezentami, zakochani kończą dzień 

romantyczną kolacją bądź maratonem filmów romantycznych. Mieszkańcy USA tego dnia nie 

żałują pieniędzy na upominki, wydając na nie rokrocznie ok. 18 miliardów dolarów! 

Czechy 

Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku, 14 lutego i 1 maja. W tych dniach 

oblężenie przeżywa most Karola w Pradze, będący kultowym miejscem zakochanych. Aby 

miłość przetrwała, trzeba zawiesić na nim kłódkę. 

Zwyczaj ten rozpowszechnił się także wśród turystów. Najwięcej kłódek można zaobserwować 

przy płaskorzeźbie św. Jana Nepomucena. Pocierając ją kilkakrotnie, można zapewnić sobie 

lojalność drugiej połówki. 

Chiny 

Chińskie walentynki nazywane są „nocą siedmiu” i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się 

je w połowie sierpnia. Związana z nimi jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika               

i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. 

Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę 

Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą 

na wodzie igły − jeśli nie zatoną, oznacza to, że dziewczyna gotowa jest do zamążpójścia.   (Ola_2005)                                                                             

http://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/swiat/europa/czechy/
http://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/walentynki-tuz-tuz-zobacz-jak-na-swiecie-obchodzi-sie-dzien-zakochanych/2975/tagi/praga-atrakcje,29700/
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Ważne daty…   

Luty 

01 – Nowe 

półrocze. 

12 -23 – Ferie!!! 

14 – walentynki. 

Marzec 

08 – Kobietki mają święto! 

15 – Ogólnopolski Konkurs – Mój polski. 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

KANGUR. 

16 – Drzwi otwarte dla przyszłych uczniów. 

21 – 23 – rekolekcje wielkopostne. 

25 – zmiana czasu na letni – śpimy krócej! 

29.03 – 03.04 – wiosenna przerwa 

świąteczna. 

 

 

(red)                                             

______________________________________________________________________________ 

 

 

W środę 09 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole już IV Gminny 

Konkurs Polonistyczny "Za drzwiami baśni" dla uczniów klas 

czwartych. I miejsce zajęła nasza reprezentacja z SP4 w Jarocinie, na II 

stopniu podium byli uczniowie z SP2 w Jarocinie, a III miejsce 

przypadło 

uczniom ze 

Szkoły 

Podstawowej w 

Witaszycach. 

Wszystkim bardzo 

gratulujemy. 

Więcej zdjęć na 

sp4jarocin.pl 
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   (red) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nazwa miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Martius – miesiąc Marsa. 

1 marca, Kalendy, Matronalia – święto ku czci Junony, matki Marsa, według tradycji miała 

wydać na świat boga wojny właśnie 1 marca. Według starego kalendarza 1 marca (nazwa 

miesiąca od imienia Marsa) rozpoczynał się nowy rok, również pora rozpoczęcia prac polowych. 

Tego dnia ku czci Junony odprawiano uroczyste pochody, składano dary w świątyni i w świętym 

gaju na Eskwilinie. Na ołtarzach palono kadzidła. Bogini ofiarowywano krowę. Posągi ozdabiano 

kwiatami i wełnianymi wstążkami. Tego dnia przez miasto przechodziła specjalna procesja 

niesiono święte tarcze. Saliowie, opiekunowie tarcz boga Marsa przez cały miesiąc w specjalnym 

tańcu i śpiewie czcili boga wojny. Tego dnia czyszczono broń, odbywały się wyścigi rydwanów. 

Wiosna była początkiem nowego sezonu wypraw wojennych. Matronalia były świętem 

zwłaszcza mężatek i dziewic. Tego dnia mężowie obdarowywali żony drobnymi upominkami, 

spełniali ich życzenia. W święcie mogły brać udział również niewolnice i za przykładem 

Saturnalia panie domu, usługiwały swym niewolnicom przy stole.                                       (red) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Junona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mars_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eskwilin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saliowie
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 Więcej na stronie źródłowej: https://demotywatory.pl  (red) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Drodzy wielbiciele książek!  

CO TO JEST MANGA? 

 

Manga to komiks stworzony w Japonii ( i nie 

tylko), na podstawie której później jest 

stworzone anime. Wyróżniamy typy mangi takie 

jak:  

Yaoi - manga, w której występują związki 

męsko-męskie np. Junjou Romantica. 

https://demotywatory.pl/
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Yuri - manga, w której występują związki damsko-damskie np. Simoun 

Ecchi - manga, w której można zauważyć mocno odkryte części ciała u kobiet np.Boku no Pico 

Gore - manga, w której jest dużo wylewów krwi i widocznych drastycznych scen np. Tokyo 

Ghoul 

Najbardziej znanymi mangami są: 

Tokyo Ghoul, Kuroshitsuji, Attack on Titan, Mirai Nikki Naruto, Boku no Hero Academia, 

Another, Ao no Exorcist, Shikki, Elfen Lied. 

Najbardziej znanymi twórcami mang są: 

Yana Toboso 

Sui Ishida 

Kohei Hirokoshi 

Sakae Esuno 

                                                    Jak dla mnie MANGA to najlepsze co mogło powstać!!! 

(Ola_2005) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

To jedna z najważniejszych wiadomości dla wszystkich potteromaniaków. Znamy 

oficjalną datę premiery na świecie najnowszej części produkcji  

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. 

Newt Scamander powróci na 

ekrany w listopadzie 2018 

roku.Poznaliśmy również 

oficjalny tytuł produkcji! 15 

listopada 2017 roku pojawiła się 

oficjalna informacja o dacie 

premiery najnowszego filmu. 

Na ekranach kin zobaczymy go 

premierowo w dniu 16.11.2018! 

Zdjęcie umieszczone pod informacją przedstawia dwie czarodziejskie różdżki. Jedna z nich to z 

pewnością znana wszystkim fanom powieści i filmów o Chłopcu Który Przeżył Czarna Różdżka. 
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W czasach w, których rozgrywa się akcja 'Fantastycznych zwierząt' należy ona do Gellerta 

Grindelwalda. Druga z nich prawdopodobnie jest oryginalną różdżką Albusa Dumbledore'a. 

Zdjęcie daje zatem sporo do przemyślenia. Czyżby już w tym filmie doszło do słynnego 

pojedynku tych dwóch czarodziejów? Akcja nadchodzącej części ma rozgrywać się w Paryżu. 

Ale to nie wszystko! 16.11.2017 poznaliśmy również oficjalny tytuł drugiego z seri filmu. Będzie 

on brzmieć: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald czyli w tłumaczeniu Fanstastyczne 

zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda. Każdy POTTERHEAD na pewno nie może 

się doczekać!!!         (Ola_2005) 

______________________________________________________________________________ 

 

PIELĘGNACJA SKÓRY TRĄDZIKOWEJ 

1. OCZYSZCZANIE 

Stosuj preparaty do oczyszczania z dodatkiem kwasów (w stężeniu max. 2%): kwasu 

salicylowego, mlekowego, glikolowego. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza przy 

pielęgnacji skóry z zaskórnikami i rozszerzonymi porami. Unikaj preparatów z 

drobinkami złuszczającymi! Myj twarz nie częściej niż 1-2 razy dziennie! Częstsze 

mycie podrażnia skórę trądzikową. 

2. ZŁUSZCZANIE 

Złuszczaj skórę mocniejszymi preparatami 1-2 razy w tygodniu! Stosuj do tego 

peelingi kwasowe lub peelingi drobnoziarniste. Odrywanie skórek po złuszczaniu to 

zbrodnia! Uszkadzasz skórę. 

3. NAWILŻANIE 

Stosuj krem nawilżający dla skóry trądzikowej lub żel z kwasem hilaurowonym. 

4. MASECZKI 

Stosuj glinkę. 

Więcej na https://wieczniemloda.com                                            (zuzik_520) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KLUCZE DZIKICH GĘSI 

Biolodzy z University of Oxford dowiedli, 

że dzięki ułożeniu stada w klucz w kształcie 

litery V, w którym stado prowadzi jeden 

ptak, wszystkie pozostałe zyskują nieco 

https://wieczniemloda.com/
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dodatkowego ciągu powietrza, na którym mogą się unosić. W przypadku podróży trwającej 

tysiące kilometrów ta dodatkowa ulga dla skrzydeł może okazać się na wagę złota - twierdzą 

uczeni w swoim artykule w „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Problem tylko 

w tym, że pierwszy ptak z formacji nie ma tego wspomagania - jak więc wytrzymuje swoją 

drogę? Naukowcy obliczyli na podstawie badania 14 północnych ibisów, że pojedynczy ptak 

leciał na przedzie formacji zaledwie przez kilkadziesiąt sekund, do minuty. Potem zastępował go 

inny i tak przez całą drogę. W czasie typowego lotu, który trwa od 5 do 8 godzin, ptaki mogą 

zmieniać się nawet setki razy. Latając w nocy potrafią w ciągu dnia drzemać nawet setki razy - 

dowiedli naukowcy Bowling Green State University w Ohio. Te krótkie drzemki trwają nawet 9 

sekund i pozwalają ptakom nabrać sił. Nawet drzemka połowiczna, z jednym okiem otwartym i 

działającą normalnie połową mózgu, ma znaczenie regenerujące. W ciągu 7-8 dni ptaki potrafią 

pokonać dystans około 10 tysięcy kilometrów. 

http://www.newsweek.pl/wiedza        (weronia04) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CZY ROZUMIESZ? 

 

From a far country storks are 

back,  

and the green frog flee in fear. 

And the kids are happy, 

and the children laugh, 

that spring has returned, 

that the snows melt.  

Z dalekiego kraju bociany wracają, 

a zielone żabki w strachu uciekają. 

A dzieci się cieszą, a dzieci się 

śmieją, 

że wróciła wiosna, że śniegi  

topnieją. 

----------------------------------------------------------------------------- 

On the meadow the first flowers bloomed 

croci, 

snowdrops and the yellow primrose. 

Children to break them they cannot, 

because they are under the rigorous 

protection 

a Spring is a beautiful girl in the March to 

come 

is starting they are singing birds, 

flowers are blooming, 

http://www.newsweek.pl/wiedza
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because an icy snow 

melted. 

 

 

Na łące zakwitły 

pierwsze kwiaty 

krokusy, przebiśniegi 

i pierwiosnek żółty. 

Dzieci ich zrywać nie mogą, 

bo są pod ścisłą ochroną 

Wiosna to piękna 

dziewczyna 

w marcu przychodzić 

zaczyna 

Śpiewają ptaki, kwitną 

kwiaty, 

bo stopniał śnieg 

lodowaty.  

 
                (ola_2005)

________________________________________________________________________ 

 

- Dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji? 

- Bo był aktywny. 

*** 

- Skąd informatyk czerpie wodę? 

- Z e-kranu. 

*** 

Na lekcji religii ksiądz pyta: 

- O czym pamiętamy, gdy jest post? 

- O jego przeczytaniu i przesłaniu do 

znajomych, gdy jest wart lajka. 

*** 

- Co sprawia, że papier toaletowy nie jest 

głupi? 

- Ciągle się rozwija. 

*** 

- Jakie kroki należy podjąć, kiedy widzi się 

rozzłoszczonego nauczyciela? 

- Jak najdłuższe. 

*** 

Kolega krzyczy: 

- Dzwoni dzwonek! 

- OK, a czego chce? 
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EUROWIZJA 2018 

Gromee i Lukas Meijer wzięli udział w London Eurovision Party 2018 - corocznej imprezie dla 

eurowizyjnych fanów.  Możemy usłyszeć tam uczestników Eurowizji. Nasi reprezentanci 

wystąpili z utworami „Light Me Up” i „Without You”. Ten drugi szczególnie  cieszył się w 

Polsce ogromną popularnością. Artyści zostali pozytywnie przyjęci przez widzów Eurowizji. 

Publiczność wesoło bawiła się podczas koncertu, a w internecie znalazło się wiele wpisów 

chwalących występ naszych wokalistów.  

Gromee i Lukas Meijer wystąpią podczas eurowizyjnej imprezy w Amsterdamie, która odbędzie 

się już 14 kwietnia 2018 r. Gromee i Lukas mają też w Portugalii nagrywać oficjalną pocztówkę 

do Eurowizji 2018.        

Artykuł powstał na podstawie strony Radia ZET. 

„Light Me Up” 

A part of me (a part of me) 

Is feeling weak (is feeling weak) 

I took a chance,  

But now it feels so hard to breathe (hard to breathe) 

 

A leap of faith (a leap of faith) 

Now haunting me (now haunting me) 

What happened to the words  

It's always you and me 

 

I wanna feel alive 

When I'm running through my life 

So help me to ignite 

This spark I feel inside 

 

So help me now 

Light me up 

Light me up now, baby 

Light me up 

Tell me where to go 

Light me up 

Light me up now, baby 

Light me up 

And tell me where to go 

 

Tell me where to go 

And tell me where to go 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~  

Tell me where to go 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~  

Tell me where to go 

 

I’m fading now  

Of real life 

Misguided by the way  

They say I have to live 

 

So bring me back 

Back to the place 

Where my heart  

Can finally reveal its face  

 

I wanna feel alive 

When I'm running through my life 

So help me to ignite 

This spark I feel inside 

 

So help me now 

Light me up 

Light me up now, baby 

Light me up 

Tell me where to go 

Light me up 

Light me up now, baby 

Light me up 

And tell me where to go 

 

Tell me where to go 

And tell me where to go 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~  

Tell me where to go 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~  

Light me up 

Tell me where to go 

Light me up 

https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2018-Francja-Madame-Monsieur-Mercy-piosenka-o-uchodzcach
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Light me up now, baby 

Light me up 

And tell me where to go 

***** 
TŁUMACZENIE 

 

Jakaś część mnie (jakaś część mnie) 

Kiepsko się czuje(kiepsko się czuje) 

Zaryzykowałem, 

A teraz wydaje się, że trudno oddychać (trudno 

oddychać) 

 

Uwierzenie w ciemno [uwierzenie w ciemno) 

Dziś mnie prześladuje (dziś mnie prześladuje) 

Co się stało ze słowami 

Że zawsze ty i ja? 

 

Chcę poczuć, że żyję 

Gdy w myślach przebiegam swe życie  

Więc pomóż mi rozpalić 

Tę iskrę, którą czuję w sobie 

 

Zatem pomóż mi teraz 

Oświeć mnie 

Oświeć mnie teraz, skarbie 

Oświeć mnie  

Powiedz 

mi, dokąd 

mam iść 

Oświeć 

mnie 

Oświeć 

mnie teraz, 

skarbie 

Oświeć 

mnie  

I powiedz 

mi, dokąd 

mam iść 

 

Powiedz 

mi, dokąd 

mam iść 

I powiedz mi, dokąd mam iść 

~~~~♫♫♫ ~~~~  

Powiedz mi, dokąd mam iść 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~ 

Powiedz mi, dokąd mam iść 

 

Znikam właśnie 

Z prawdziwego życia 

Błędnie wybrawszy sposób,  

W jaki podobno mam żyć 

 

Więc ściągnij mnie z powrotem 

Z powrotem w to miejsce 

Gdzie moje serce 

Może wreszcie objawić swe oblicze 

 

Chcę poczuć, że żyję 

Gdy w myślach przebiegam swe życie  

Więc pomóż mi rozpalić 

Tę iskrę, którą czuję w sobie 

 

Zatem pomóż mi teraz 

Oświeć mnie 

Oświeć mnie teraz, skarbie 

Oświeć mnie  

Powiedz mi, dokąd mam iść 

Oświeć mnie 

Oświeć mnie teraz, skarbie 

Oświeć mnie  

I powiedz mi, dokąd 

mam iść 

 

Powiedz mi, dokąd mam 

iść 

I powiedz mi, dokąd 

mam iść 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~ 

Powiedz mi, dokąd mam 

iść 

 

~~~~♫♫♫ ~~~~ 

Oświeć mnie  

Powiedz mi, dokąd mam 

iść 

Oświeć mnie 

Oświeć mnie teraz, skarbie 

Oświeć mnie  

I powiedz mi, dokąd mam iść  

                         (zuzik_520)

 

______________________________________________________________________________ 
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Jeśli jeszcze nie próbowaliście, polecamy sprawdzony przepis na pyszny deser na zimno, 

czyli tiramisu. Łatwy do przygotowania w warunkach 

domowych, choć niektóre składniki nie są tanie. Na 

specjalną okazję jednak warto zainwestować i zaszaleć 

w kuchni. Może na zajączka taki słodki prezent dla 

rodzinki. 

TIRAMISU 

Składniki: 

 ok. 250g biszkoptów podłużnych 

 500g serka mascarpone 

 3- 5 świeżych jaj (dałam 3 rozmiar L) 

 50g cukru lub cukru pudru 

 6 łyżek likieru Amaretto (90ml) 

 250ml kawy espresso 

 szczypta soli 

 kakao do posypania 

Sposób przygotowania: 

1. Przygotować kawę espresso. Przelać ją do szerokiego naczynia takiego, aby wygodnie 

było w nim moczyć biszkopty (np. do głębokiego talerza lub płaskiej miseczki), 

pozostawić do ostygnięcia, a następnie dodać likier Amaretto. 

2. Oddzielić żółtka od białek. (Jajka dobrze jest uprzednio sparzyć). 

3. Żółtka utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę. Zmniejszyć obroty miksera na średnie i 

wmiksować krótko serek mascarpone. 

4. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Pianę z białek wmieszać delikatnie 

szpatułką do masy z mascarpone. 

5. Biszkopty zanurzać pojedynczo na krótko w kawie z obu stron i układać jeden obok 

drugiego w naczyniu lub formie prostokątnej. (Naczynie powinno być takiej wielkości, 

aby połowa biszkoptów zapełniła dno. U mnie 20x 22cm). 

6. Na biszkopty wyłożyć połowę masy. Wyrównać. Na masie ułożyć kolejną warstwę 

zanurzonych biszkoptów w kawie i przykryć resztą masy. Całość wstawić na co najmniej 

5 godz. do lodówki. 

7. Przed podaniem oprószyć kakao. Kroić w kwadraty. 

Smacznego.  

www.domowe-wypieki.pl     (weronia04)  

______________________________________________________________________________ 

http://www.domowe-wypieki.pl/
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4. miejsce w MISTRZOSTWACH REJONU POZNAŃ TEREN WSCHÓD W PIŁCE RĘCZNEJ 

w Miłosławiu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Skład SP 4 

Jarocin – Marciniak Mikołaj, Łyskawa Szymon, Łysiak Mikołaj, Woś Kamil, Konsztowicz 

Patryk, Szajda Michał, Pilarczyk Tomasz, Skowron Bartek, Król Krystian, Celka Jakub, 

Krzymiński Jakub, Merdziński Norbert, opiekun – Jacek Kolecki 

 

3. miejsce w MISTRZOSTWACH REJONU POZNAŃ TEREN WSCHÓD W PIŁCE 

KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW ROCZNIK 2005 I MŁODSI w Gnieźnie 
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Skład SP 4 Jarocin: Celka Jakub, Król Krystian, Łyskawa Szymon, Łysiak Mikołaj, Marciniak 

Mikołaj, Uniejewski Jakub, Woś Kamil, Zaremba Nikodem, Tondaś Kamil, Skowron Bartek, 

Merdziński Nikodem, Świechowicz Piotr, 

 

MISTRZOSTW POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ UCZNIÓW GIMNAZJUM  

I KLAS SIÓDMYCH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład SP 4 Jarocin: Woicki Arek, Bukowski Filip, Kornobis Wojciech, Roszak Patryk, Bzodek 

Franciszek, Nowak Adam, Borowski Marcin, Gruszecki Adam, Wojtczak Wojtek, Molecki 

Oskar, Kończak Jacek 

 

MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ I KOSZYKÓWCE 
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GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! 

(weronia04) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

JAK ZROBIĆ GNIOTKA? 

 Do wykonania Gniotka potrzebne są: 

 - balon,  

- butelkę 500 ml,  

- mąką ziemniaczaną lub ryż,  

- lejek,  

- włóczka do zrobienia fryzury,  

- czarny marker. 

1. Wsyp przez lejek mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balonu.  

2. Nadmuchaj balon, skręć go, by nie uciekło powietrze i załóż na butelkę. 

3. Obróć butelkę, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balonu.     

4. Wypełniony mąką balon ściągnij z butelki i spuść powoli powietrze. 

5. Zwiąż balon.  

6. Na czubku głowy gniotka przywiąż włóczkę. 

7. Narysuj markerem buzię.  

Zabawka gotowa!  

https://mojedziecikreatywnie.pl 

 

 

(weronia04) 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/10/gniotek-5.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/10/gniotek-5.jpg

