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Twoje zdjęcie – Twój Kwartalnik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrób sobie zdjęcie z Kwartalnikiem i wyślij do nas na adres: 

olga.komorowska@jatez.org.pl 

     i Ty będziesz tutaj na stronie  

ZADANIE – połącz ze sobą wyrazy, żeby do siebie pasowały 

SPRZEDAWCA      MUZYK      UCZEŃ      PIŁKARZ      LOTNISKO  PIZZA 

SZKOŁA    SKLEP     GITARA   MĄKA    BRAMKA   SAMOLOT 

 

Autorka: Zosia Wietrzyńska 
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Cześć,  
Czy nie macie wrażenia, że czas bardzo szybko leci? Niedawno był koniec roku szkolnego, 

a tu właśnie skończyły się wakacje.  

Ale dzięki temu dostajecie w swoje ręce kolejny numer Kwartalnika – numer jesienny. I 

znów znajdziecie w nim nowości, np. komiks, który możecie pokolorować. Jesteśmy 

ciekawi jak Wam się podoba?  

Jesień, to początek szkoły, dni stają się coraz krótsze, szybciej zapada zmrok. Ale to też czas 

pięknych kolorów, nowych znajomości i ciekawych wyzwań. W tym numerze Kwartalnika 

tego nie zabraknie.  

Chcielibyśmy się pochwalić. Nasz zespół powiększył się o kotkę, która się do nas przybłąkała 

i chciała z nami zostać. Nasz kotek ma na imię Myszka, ponieważ bardzo lubi myszki. Jej 

zdjęcia znajdziecie w tym numerze Kwartalnika.  

I teraz mamy dla Was pierwsze zadanie: ile zdjęć naszego kota znajduje się w tym numerze 

Kwartalnika? Tu wpisz odpowiedź ………………..  

Miłego czytania, miłego oglądania i super 

zabawy przy rozwiązywaniu zadań.  

A! I pamiętajcie, że jest również dostępna 

wersja audio na stronie Fundacji JA TEŻ.  

 

Olga Komorowska  

i Wasz przyjaciel Dario 

 
Jeśli podoba Ci się nasz kwartalnik, możesz nas wesprzeć 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 
ALIOR BANK PL06 2490 0005 0000 4600 6123 8067 

z dopiskiem Darowizna-Kwartalnik 
 

 

Numer 3/2019 (5) został wydany przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Wiersz  - Dla naszej Pani 

Na stole postawimy wielki bukiet dla Pani, 

Wielkie czerwone serce, które będzie od Ani. 

Michał wiersz przygotuje, który głośno przeczyta, 

Iza narysuje laurkę, a kwiatek Judyta. 

Jacek upiecze z Tomkiem słodkie ciastka z kruszonką, 

W parze Sto lat zaśpiewa mały Karol z Aldonką. 

Szkolną tablicę w klasie w różyczki pomalują, 

Pachnące czekoladki wszyscy razem skosztują. 

Uśmiech na twarzy Pani będzie błyszczeć dzień cały, 

Bo Dzień Nauczyciela dzieci przygotowały. 

 

  

Au
to

rk
a:

 L
en

a 
N

aj
m

an
, l

at
 1

1,
 S

P2
0 

G
dy

ni
a 

ZADANIE 

Wypisz z wiersza , co dzieci przygotowały dla swojej nauczycielki:   

PYTANIE 

Kiedy przypada Dzień Nauczyciela? ……………………………………………… 
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Gimnastyka dla zdrowia 

  

ZADANIE: uzupełnij plan dnia Zosi brakującymi słowami 

 

UKULELE  ŚNIADANIE    LEKCJE     ZE SZKOŁY   DO SZKOŁY     NA DWÓR 

 

WSTAJĘ .            JEM ……………………………. .  MYJĘ ZĘBY . 

 UBIERAM SIĘ  .  WYCHODZĘ Z DOMU .    

IDĘ ………………………… .       UCZĘ SIĘ.  JEM OBIAD.  WRACAM ……………………..  

ODRABIAM    ……………. ….. . IDĘ ……………………….. .   JEM KOLACJĘ .     

GRAM NA    ……………………. .         KŁADĘ SIĘ SPAĆ. 

Autorka: Zosia Wietrzyńska 

Stań na lekko rozszerzonych nogach. 
Przenieś ciężar ciała na lewą nogę i 
lekko ją ugnij w kolanie. Prawa noga 
wyprostowana. Prawą ręką dotknij 
lewej stopy. Potem zrób to samo, 
tylko w drugą stronę.  
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Opowiedz tę historię 
Odpowiedz na poniższe pytania, a ułożysz własną historię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie spotkały się 
zwierzęta?  

W jakim nastroju 
jest lis?   

Dlaczego zwierzęta 
się spotkały?    

Gdzie lecą ptaki?    

Dlaczego sarenka 
się uśmiecha?      

Co znajduje się na 
polanie w lesie?       Znajdź na obrazku 

elementy, które są 
niebieskie. 

Co jeszcze mogłoby 
być na tym obrazku?      

Jakie rośliny znajdują 
się na obrazku?  

Autorka obrazka: Paulinka Prochot 
Autorka tekstów w chmurkach: Olga Komorowska 

Gdzie siedzi lis? 
Opisz dokładnie.     
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Hania w kuchni – pieczone jabłko 

W TYM NUMERZE SPRÓBUJ OPOWIEDZIEĆ, CO PO KOLEI ROBI HANIA  

I UPIECZ SWOJE JABŁKO.  

 

 

  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

MIEJSCE NA NOTATKI: ……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hania i Wiolka  Grabowskie 
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Poznaj siebie samego 

  
  

Mój numer PESEL 

…………………………… 

Potrafię 

 

 

……………………………. 

Lubię 

 

……………………………………… 

Nie lubię 

 

 

……………………………. 

MÓJ PORTRET 

Powiedz mi coś o 
sobie 



9 | S t r o n a  
 

Nasze spotkania 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantom: 
 
Karolina  9 września 
Zuzanna 18 września 
Karol   2 listopada 
Patryk  29 listopada 
 

 

Warto mieć wokół siebie osoby, z którymi miło jest się spotkać, 
spędzić czas, porozmawiać, zagrać w kręgle, pójść do kina. To 
może być brat, siostra, kolega, koleżanka, chłopak, dziewczyna.  

Napisz imię osoby, z którą chciałbyś/chciałabyś spędzić trochę 
czasu …………………. 

Dorysuj do serduszek buźkę, rączki i nóżki, a powstaną  
Serduszkowe Ludziki 
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Opowiedz nam swoją historię 

Jestem Tymoteusz, jakiś czas temu opowiadałem Wam o Gruzji (może pamiętacie). Teraz 

chciałem napisać kilka słów o sobie. 

Urodziłem się w grudniu prawie 18 lat temu. Mama mówi, że czas 

za szybko płynie, a ja cieszę się, że jestem prawie dorosły (tak jak 

moja siostra). Gdy miałem 2 latka musiałem pojechać na operację 

serca do Łodzi. Byłem silny, szybko rosłem i wracałem do formy. 

Jako maluch podobno byłem 

jak „Denis rozrabiaka” płatałem 

figle, łobuzowałem i wszystkich 

rozśmieszałem. W przedszkolu, dzieciom podbierałem 

kotlety z talerza, a paniom chowałem wszystkie klucze. 

Moją 

ulubioną zabawą były „przebieranki” 

Teraz ulubionym 

zajęciem jest 

słuchanie muzyki 

(od metalu po disco 

polo i piosenki 

religijne) oraz granie na konsoli (piłka nożna)  Jestem kibicem 

Arki Gdynia, oglądam z tatą wszystkie mecze mojej drużyny. 

Bardzo lubię sport., Uprawiam judo, zdobyłem już kilka medali, 

a w listopadzie jadę na Mistrzostwa Europy osób z ZD do Portugalii. 

Będzie się działo ;) 



11 | S t r o n a  
 

Kilka lat temu nauczyłem się jeździć na rowerze, mama była ze mnie bardzo dumna. Teraz 

często jeździmy na rodzinne wycieczki. 

Lubię też 

pływać i 

nurkować. 

Próbuję  
zabawy z nartami, idzie mi coraz lepiej , ale nie jest to 
rzecz prosta.  

Poza sportem uczę się gry na sakshornie, to taki instrument, który 

wygląda jak trąba. 

Denerwuję się gdy mam występ, ale wszystkim zawsze się podoba i 

wtedy bardzo się cieszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak najbardziej, najbardziej to lubię podróże z rodzinką. 

Zwiedzamy, odpoczywamy, poznajemy świat. To 

prawdziwy fun! 
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Wiersz - Pani jesień           

 

Cichuteńko na paluszkach  

nadszedł miesiąc wrzesień, 

a tuż za nim kroczy wolno 

kolorowa jesień. 

 

Przywitała jemiołuszkę,  

gila i sikorki 

i wskazała piękny ptaszkom 

na drzewach otworki.  

 

Złotym liściem pomachała, 

żółtym i brązowym, 

a miś bury się szykuje 

zasnąć snem zimowym.  
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W jaki sposób nadeszła 
jesień? 

Jakie trzy ptaszki przywitała 
Pani Jesień? 

Jakiego koloru były liście, 
którymi pomachała? 

Do czego szykuje się bury 
miś? 

PYTANIE 

Dlaczego niedźwiedzie zapadają w sen zimowy?  

Gdzie niedźwiedzie przesypiają zimę?  
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JEŻELI MASZ OCHOTĘ, TO POKOLORUJ KOMIKS 
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 JEŻELI MASZ OCHOTĘ, TO POKOLORUJ KOMIKS 
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  Scenariusz: Marek Pyziak 

Rysunki: Paweł Łoza 
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Poznajmy się    

Jestem Ola. Zawsze się uśmiecham. Mój uśmiech jest 

zaraźliwy. Robię kartki w Warsztatcie Terapii Zajęciowej 

Tratwa. Logo to mój projekt. Poruszam się na wózku. Często 

podróżuję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocham Muzykę. To jest moja pasja. 

Orkiestra  Vita Activa Ecekon. Lubię  

przychodzić na muzykę. Mam tam znajomych. 

Osoby z niepełnosprawnością powinny  mieć 

wspólne kontakty z rówieśnikami.  

Dziękuję za Uwagę . 

Orlikowska Joanna 

 

Nazywam się  Oliver Trepiński. Mam  16  lat. Zawsze 

uwielbiałem piłkę nożną  i tę na podwórku i na PlayStation. Dużo trenowałem na boisku i 

nauczyłem się wielu  trików. Staram się być dobrym piłkarzem Moje   ulubione kluby to:  FC 

Barcelona , FC Bayer Monachium  i  FC  Real Madryt. Moimi  ulubionymi piłkarzami są  

CRISTIANO RONALDO , LEO MESSI I ROBERT LEWANDOWSKI.  Uwielbiam  ich styl gry  i 

chciałbym grać jak oni. Oglądam mecze  i jak wygrywają to ciągle się  uśmiecham,  Piłka 

nożna jest dla mnie bardzo ważna  i jest to najlepszy sport na świecie. Może uda mi się 

kiedyś spotkać ulubionych zawodników i zagrać z nimi 
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Aga Kolorowa – kolory i stroje 

 

 

 

 

 

  

SZUKAJCIE KOLORÓW. Są wszędzie. Ja lubię pogodne kolory, bo poprawiają 
humor, świat jest weselszy.  

Lubię praktycznie wszystkie kolory i nawet, gdy założę coś czarnego, to 
dodatkowo jeszcze jakiś inny kolor.  

PRZECZYTAJ I ZAKREŚL, CZY ZDANIE JEST PRAWDZIWE (P), CZY FAŁSZYWE (F) 

 

 PO LECIE NADCHODZI WIOSNA.      P / F 

 Rok szkolny zaczyna się w październiku.     P / F 

 JESIENIĄ LIŚCIE SPADAJĄ Z DRZEW.      P / F 

 Sierpień jest miesiącem jesiennym.      P / F 

 JESIENIĄ SZYBCIEJ ZAPADA ZMROK NIŻ W LECIE.    P / F 

 Jesienią można zbierać truskawki.      P / F 

 JESIENIĄ NIEKTÓRE PTAKI ODLATUJĄ DO CIEPŁYCH KRAJÓW.  P / F 

 Dzień Nauczyciela przypada we wrześniu.     P / F 
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DJ Michał zaprasza 
Bardzo lubię szanty. Szanty to piosenki żeglarskie.  

Byłem dwa razy na koncercie zespołu Ciąg Dalszy Nastąpił. Grają szanty na rockowo. 

Koncert był fajny.  Lubię piosenki "Cztery piwka", "Keja", "Hiszpańskie dziewczyny" i "Biała 

sukienka". Szanty można tańczyć i śpiewać. Po koncercie weszliśmy na scenę, żeby zrobić 

zdjęcia do Kwartalnika Moje JA TEŻ. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperyment dla Ciebie  

 
Sprawdź, co rozpuszcza się w wodzie. Myśmy sprawdzali, czy w wodzie rozpuści się 

jabłko, sól i cukier.  A jeżeli uda Ci się coś rozpuścić, to zobacz jaką ilość dasz radę 

rozpuścić, bo może w pewnym momencie przestanie się rozpuszczać.  

 

 

Autorzy: Michał i Barbara Błażejczyk 

Autorzy: Zofia Wietrzyńska i Jan Komorowski 
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Krzyżówka dla Ciebie 
  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

Lena Najman, lat 11, SP20 Gdynia 

 

1. Wracamy do niej po wakacjach. Ma klasy, szatnie, stołówkę i boisko. 

2. Smutny, jesienny miesiąc po październiku. 

3. Masz ten przyrząd w piórniku, służy do mierzenia i rysowania linii prostych. 

4. Znajdziesz je na ścianie w łazience. Mogą mieć różne kolory i rozmiary. Są gładkie. 

5. Pora na lepienie bałwanów, jeżdżenie na nartach i sankach.  
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6. Gdy robi się chłodno, chętnie ją ubierasz. Jest ciepła i może mieć kaptur. 

7. Po deszczu robi się na chodniku. Dzieci uwielbiają do niej wchodzić. 

8. Ochroni cię jesienią przed deszczem. 

9. Może być słoneczny, z kukułką, bije i tyka. 

10. Potrawa smażona na patelni, którą uwielbiają dzieci. Zwijasz je w rulon lub jak chcesz. 

Farsz w środku może być dowolny.  

11. Służy do otwierania drzwi. Jest na pięciolinii. Zobaczysz go na niebie, gdy jesienią 

odlatują dzikie gęsi. 

12. Każdy ptak ma je w skrzydle. Ty możesz je mieć w piórniku. 

13. Jest między lekcjami. Może być śniadaniowa lub obiadowa. Dzieci ją bardzo lubią.  

14. Kłująca roślina w doniczce. Mówimy, prędzej mi … na dłoni urośnie. 

15. Gumowe buty, które wkładamy jak pada. 

16. Jest nim dąb, kasztan, lipa, buk, grab. Może być iglaste lub liściaste. 

17. Czasem jest porywisty, hula po polu, kołysze drzewa i unosi liście. 

 

Chcę być samodzielny – bankomat  

 
CZY WIESZ, SKĄD SIĘ 
BIORĄ PIENIĄDZE?  

NO PEWNIE!  
Z PORTFELA!  

No coś ty! Z 
bankomatu!  

A JA WAM MÓWIĘ, ŻE 
Z BANKU  
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Scenariusz: Olga Komorowska 
Rysunki: Wiola Grabowska 
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Rysunki: Paulinka  Prochot 
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Rysunki Paulinki 
Na poprzedniej stronie znajdują się dwa rysunki, na których Paulinka idzie przez las. 

Znajdź 3 różnice między tymi rysunkami.  

 
Potrafisz na rysunku odnaleźć ten fragment?   A ten?  

 
  

  

 

 
JAK MYŚLISZ, DOKĄD IDZIE PAULINKA? CO NIESIE W SWOJEJ SIATCE?  

CZY PAULINKA LUBI ZWIERZĘTA?  

 

A TU PONIŻEJ JEST MIEJSCE NA TWÓJ RYSUNEK. Wybierz, co chciałbyś namalować. Grzyby? 

Drzewo? Dynię? Dżdżownicę? Wiewiórkę? Pająka? A może dziewczynkę?   

 

Może masz inny pomysł na rysunek? To miejsce w Kwartalniku jest dla Ciebie. Jeżeli masz 

ochotę podzielić się swoją pracę, wyślij do nas na adres email. 
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Osoba niewidoma i jej świat  
 

Niewidomi to osoby, mające bardzo słaby wzrok lub niewidzący w ogóle.  Dlatego niektóre 

czynności, bardzo proste dla osób widzących, dla niewidomych są dużo trudniejsze.         

Jest tak choćby z nalewaniem wody do kubka. Dla Was jest to przecież łatwe, prawda? 

Jednak co dzieje się, gdy nie widzimy czy kubek jest już pełen? Wtedy woda może się 

przelać, tworząc wokół kałużę. By tak się nie stało, niewidomi nalewając wodę często 

pomagają sobie palcem, którym sprawdzają jej ilość w kubku. A co zrobić, gdy do szklanki 

musimy nalać wrzątku? W tej sytuacji pomóc mogą małe  czujniki. Wiesza się je na kubku, 

a gdy woda dotknie ich haczyków, one dźwiękiem alarmują o pełnym naczyniu. Niestety 

jednak czujnik może się popsuć i wtedy znów zostają nasze palce, które dzielnie dotykają 

nawet szklanki z wrzątkiem.  

Problemem dla osób niewidomych jest również dobór ubrań w taki sposób, by ich 

kolory do siebie pasowały. Nieco łatwiej mają w tej sytuacji ludzie słabo widzący. Jednak 

również im ciężko jest odróżnić podobne do siebie kolory, jak pomarańczowy i żółty. 

Problem ten można rozwiązać, pytając osoby widzące o kolor rzeczy. Możemy też, przy 

czyjejś pomocy, nauczyć się wyglądu ubrań na pamięć by wiedzieć, że bluzka z zamkiem 

ma kolor szary.   

Zastanów się, gdy będziesz szedł chodnikiem, czy jest to dla ciebie trudne zadanie, 

bo dla osób niewidomych tak. Nie widzą ani drogi, po której idą, ani przeszkód (słupa czy 

dziur w chodniku). W wyczuwaniu tych przeszkód pomaga im biała laska, po której 

poznajemy niewidomych. W poruszaniu się pomaga im również dobry słuch. To dzięki 

niemu wiedzą, że z lewej strony jedzie auto albo że wchodzą do tunelu, bo słychać echo. 

Osoba niewidoma musi uważać, gdu idzie sama, nawet po dobrze znanej sobie drodze. 

Wystarczy chwila zamyślenia, lekki skręt w złą stronę lub padający śnieg, a już osoba 

niewidoma ma problem, żeby rozpoznać gdzie się znajduje. Niewidomi muszą również 

uważać, aby nie zderzyć się z jadącymi po ulicy pojazdami lub, by białą laską nie zrobić 

krzywdy innym pieszymm.    

 Tekst: Ines  Bogdańska 
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A jak Wy poradzilibyście sobie jako osoba niewidoma? Jeśli chcecie spróbować, wykonajcie 

poniższe zadania.  

 
ZADANIE DLA CIEBIE 
1. Zawiąż oczy i postaraj się przelać wodę z butelki do kubka tak, aby jej nie rozlać. Dla 

bezpieczeństwa użyj wody zimnej.  

2. Z zawiązanymi oczami przejdź parę kroków po domu lub po bezpiecznej drodze.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 3/2019 (5) wydany został przy wsparciu Uniwersytetu 
Gdańskiego.   

 

Spróbuj w nocy, bez światła, 
przy zasłoniętych oknach 

znaleźć w szafie skarpetki do 
pary!  Ha! To jest wyzwanie! 
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Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych na 

Uniwersytecie Gdańskim 
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CHCESZ WSPÓŁTWORZYĆ TEN KWARTALNIK?  

 

JEST MIEJSCE DLA CIEBIE! 
Zapraszamy, ponieważ Kwartalnik Moje JA TEŻ pisany jest pod hasłem: o nich, dla nich, z 

nimi. Jeżeli masz pytanie, pisz śmiało, odpowiemy!  

 

olga.komorowska@jatez.org.pl 

 

 

 

 

 

A jeżeli podoba Ci się Kwartalnik, zrób przelew jako darowiznę z dopiskiem „na 

Kwartalnik” na konto:  

PL06 2490 0005 0000 4600 6123 8067 

 

Bo fajnie jest tworzyć coś razem. 

ZESPÓŁ kwartalnika Moje JA TEŻ nr 3/2019 (5): 

Olga Komorowska: redaktor naczelna, autorka 
komiksów ze zwierzętami, pytań i zadań, 
scenariusza o bankomacie, nagrania audio 

Dorota Banaszkiewicz: redaktor, wsparcie 
merytoryczne i artystyczne, projekt okładki 

Agata Komorowska: kolory i stroje 
Anna Lech: wiersz Jesień 
Hanka i Wiola Grabowskie: reportaż z kuchni 
Ines Bogdańska – tekst o osobie niewidomej 
Jan Komorowski: eksperyment Lena Najman: 

krzyżówka i wiersz „Dla naszej Pani” 
Marek Pyziak: scenariusz do komiksu 
Michał i Basia Błażejczyk: reportaż DJ Michał 

Paulina Prochot: rysunki s. 6, 22 
Paweł Łoza: rysunki do komiksu 
Tymoteusz i Luiza Kełpińska – moja historia i 
zdjęcie na okładce 
Wiola Grabowska: rysunki o bankomacie 
Zosia Wietrzyńska: zadanie s. 2, 5, eksperyment 
 
 

Numer 3/2019 (5) został wydany 
przy wsparciu Uniwersytetu 

Gdańskiego.

Ja też chcę, 
dostać list.  
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Pobierz 
Kwartalnik można pobrać w wersji elektronicznej (plik pdf) oraz w wersji audio ze strony www.jatez.org.pl. 

Chcesz zamówić kwartalnik? 

Napisz: olga.komorowska@jatez.org.pl 

 

WYDAWCA: 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 

ul. Sobótki 22/2 

80-247 Gdańsk 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 
 
Misją Fundacji jest wszechstronne działanie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji 

społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w 

szczególności osób z zespołem Downa. 

Wesprzyj nas! 
Każda Twoja złotówka przeznaczona jest dla naszych podopiecznych. Dzięki Tobie możemy wspierać ich w 

nauce samodzielności oraz podejmować działania mające na celu łamanie stereotypów związanych z 

niepełnosprawnością. 

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ jest organizacją pożytku publicznego. Nie generuje zysków, a cały jej 

przychód przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.  

Możesz przekazać swój 1% wpisując na PIT numer KRS Fundacji: 

KRS 0000441123 
PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA KONTO: 

ALIOR BANK PL06 2490 0005 0000 4600 6123 8067 

POTRZEBUJEMY CIEBIE, BY STWORZYĆ IM ŻYCIE.  

ZA KAŻDĄ FORMĘ WSPARCIA DZIĘKUJEMY!  

 

 


