
Wakacje!!!
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Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Na zajęciach dzieci rozmawiają o 

rybach.
- Jakie ryby jeszcze znacie? - pyta 

pani.
- Kijanki - odpowiada Michał.

Antoś zwraca się do Michała.

- Umiesz liczyć po włosku?

- Tak- odpowiada Michał.

- Ja też - odpowiada Antoś i zaczyna 

liczyć. Jeden włosek, drugi włosek, 

trzeci włosek…

Proszę Pani, czy możemy wziąć tę 

grę?- pyta Gabrysia z Alą.

– Tak- odpowiada siostra. 

Tylko czy potrafi cie w nią grać?

– Oczywiście, ale na własnych 

zasadach- odpowiadają dziewczynki.

- Pani, wie ile to kilka lat?

- Nie?!
Dziecko pokazuje kolejne palce. 

Przelicza je, literując słowo KILKA. 

Wreszcie oznajmia:

- 5 lat!

Proszę Pani, czy możemy wziąć tę 
Proszę Pani, czy możemy wziąć tę 

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

29 kwietnia, sobota
Międzynarodowy Dzień Tańca

2 maja, wtorek
Ogólnopolski Dzień Grilla

70

3 maja, środa
Dzień bez Komputera
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Rozwiązanie KRZYŻÓWKI

Bon na nieograniczony czas 
zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 
w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 
*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 19

Nagrodę wygrał Michał Bartosiński z Żar  (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

Wie¿a Pacho³ków Miejskich w Lubsku
o najstarsza budowla, która zachowała się bez zmian formy. 
Pochodzi ona z XIV wieku, gdy umacniano fortyfi kacje miej-

skie, rozbudowując system urządzeń przybramnych.
Zbudowana jest z cegły, założona na planie koła i posiada siedem 

kondygnacji.
Dnia 5 października 1350 roku z wieży tej strażnik zobaczył posłańca 

Margrabiego Brandenburskiego i Łużyckiego Ludwika Starszego, który 
przywiózł miastu przywilej pozwalający na budowę młyna. W 1834 roku 
do wieży przeniesiono z ratusza więzienie. Miasto otrzymało wówczas 
Sąd Miejski i Rejonowy. Prawdopodobnie powstała w tym okresie nazwa 
Wieża Pachołków.

źródło: www.lubsko.pl

T

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego zdjêcie swojego 
dziecka. dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać *nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Wiktoria Kuszewska z Biedrzychowic Dolnych
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Wiktoria  wy-
grywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

TRAKTOR
Narysuj starannie ołówkiem 
kontur traktora, a następnie 
pokoloruj go.SCHODKI

Uzupełnij liczbami puste pola. 
Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących 
w rzędzie kwadracików jest równa 
wartości kwadracika powyżej.

KRZYŻÓWKA
 DZIECI ZWIERZĄT

W pola krzyżówki wpisz nazwy dzieci-
zwierząt. Jedna z liter już została poprawnie 
wpisana.Rozwiązaniem krzyżówki jest tytuł 
jednej z książek Ewy Szelburg-Zarembiny.
Cielę  Koźlątko
Jagnię  Mysiątko
Kocię  Szczenię

4 maja, czwartek
Międzynarodowy 
Dzień Strażaka


