
Projekt
"Tworzymy dla

innych"

Na kolejnych stronach pojawią się utwory literackie,
stworzone przez licealistów dla młodszych kolegów z
terapii logopedycznej. 
Dzieci w ramach zajęć stworzyły prace plastyczne,
obrazujące niektóre z nich.
Zapraszamy!



"Rudy Radek"
 

Rudy Radek rysował rankiem ropuchę,
lecz ta ropucha przypomina muchę.

Rudy Radek rysować nie potrafi,
biada temu, kto na jego rysunek trafi.

 
 
 

 Martyna W.
 





"Tygrys"
 

Tygrys czarne prążki ma,
co dzień ryczy ra, ra, ra.
Energiczny, zwariowany,

rzadko chodzi rozgniewany.
Mknie jak wiatr we wszystkie strony,

lubi biegać najedzony.
 
 

 Justyna R.
 





"Ryś gryzący rabarbar"
 

Siedzi ryś na murku i rabarbar gryzie 
Nagle słychać TRACH! 
I w podwórku strach.

Ryś oko mruży i mówi do kałuży:
“różne dobrodziejstwa ma ten świat,

a ja wolę rabarbaru kwiat”.
 

Inga D.
 







Kolarz z różowym rowerem
Ruszył w drogę, nie

spacerem.
Jechał z górki i pod górki,
Aż zobaczył w lesie kurki.

Zebrał kurki w kieszeń
kurtki,

Wrócił i dobił do furtki.
 
 

Julia A.
 





"Prababcia Rozalka"
 

Prababcia Rozalka rabarbar w ogrodzie ogarnia,
 Pradziadek Bernard króliki marchewkami dokarmia.

 Radosna Barbara rower różowy prowadzi
 a mądry Robert rodzinie dobrze radzi.

 
 
 

 Magdalena F.
 





"Rumiane rumianki"
 

Rumiane rumianki 
wrzuciły rajstopy do pralki
by błyszczały jak latarki.

Powieki przypudrowały na talarki,
by książę ropuch dziś na balu

do tańca wybrał je do pary.
Założyły więc różowe okulary

i rowerem wnet pognały.
 

Julia K.
 





“Robot Bromuś”
 

Pewnego dnia radosnego,
Robot Bromuś sobie wstał,

I myśl wpadła na niego,
“Jak uczucia wyrażać miał?”

W końcu prostym był robotem,
I nie mając nadziei żadnej uznał,

Że nie jest takim starym gruchotem,
I do starszej maszyny prędko się udał,

O pomoc prosić i pytać (...)
 

Zuzanna J.





"Figlarny kocurek"
Rudy kocurek rozrabia strasznie:

Wariuje radośnie na trawce
podwórka

Drapie w budę psa Burka
Przytwierdza do deski ostre pazurki

Aż z drewna tryskają wiórki (...)
 
 

Paulina Z.
 





"Rybka z rakiem nieborakiem
Raz ruszyła wodnym szlakiem.

Rak po gruncie, rybka górą
Poruszali się laguną.

Rybka pruje jak szalona,
Tak potrafi tylko ona.

Rak się stara i rozpędza,
Ale rybka go dopędza."





"Kroczy królik polną dróżką,
Trzyma marchew prawą nóżką.

Nad nim fruwa szary sęp, 
Królik biegnie w stronę kęp.

Pędzi schronić się w swą norę, 
Aby uciec przed potworem (...)"





"Rok w rok rósł Rabarbar młody,
Rok w rok wprost przecudnej urody.
Ramiona rumiane rozciągał dookoła,

Rarytas z radścią dostrzegła Jemioła."





"Raz rabarbar wsiadł do rydwanu,
Ale nie było w nim nigdy dywanu"





"Róża i Rozalia kolorowe mają wrotki,
W dodatku zebrały różowe stokrotki."





Kolejne prace wkrótce !


