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JÓZEF A SOLECKA 

Czym jest bajka? Kto odpowie? 
Czy ma rzeniem, czy też jawq? 
Kto wymyślił jq - cz y człowiek? 
Czy też wiatr jq przesłał trawom? 

(fragment piosenki Świerszcza - GRILLA.) 

Dzieci najchętniej sh.ichają bajek wieczorami , gdy niebo 
ubrane jest już w ciemnogranatową suknię nocy, 

przybraną brokatem gwiazd. Czy wierzycie w to , że jeśli 
patrząc na jedną wybraną gwiazdkę wypowiecie jakieś 

życzenie, to wówczas ono się spełni? 
Wydaje się , że wielu z Was nie wierzy ... 

Jeśli jednak zobaczycie naszą bajkę o Pinokiu to 
z pewnością zmienicie zdanie. 

Zapraszamy do naszego teatru, 
życzymy wspaniałej zabawy. 
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Słowa: Jadwiga Urbanowicz 

Pierwsza piosenka 
Pinokia 

Co to, co to?! 
Jak to, jak to?! 
Ręka rusza się i noga ... 
Coś w nich drga, 
a tu do taktu 
jakby się kręciła głowa! 
Nie na żadnym śmiesznym sznurku, 
lecz po prostu tak - ot sobie ... 
Kim ja jestem? Czy figurką, 
czy się we mnie rodzi człowiek? 
Patrzę w lewo , 
patrzę w praw 
i przedziwne widzę rzeczy ... 
Świat wspaniałą jest zabawą, 
chyba nikt mi nie zaprzeczy! 

Co to, co to?! 
Widzę, patrzę , 
Ruszam głową, nogą, ręką ... 
Kim ja jestem? Czy pajacem? 
Czym drewnianą jest kukiełką? 
Nie! Wszak we mnie wszystko żyje! 
Tu mam oko, tu mam szyję, 
słyszę śmiechy i muzykę ... 
Żywym jestem już chłopczykiem! 

Kasia z Ila, autorka rysunków, które znalazły się 
w programie, zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia 

udziału w 
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Tematem konkursu jest sarno przedstawienie, co Warn 
się najbardziej podobało , jaka przygoda Pinokia utkwiła 
Wam w pamięci. 

Forma i technika prac dowolna. 
Rozstrzygni ęcie konkursu nastąpi podczas uroczystego 
przedstawienia w Dniu Dziecka. 
S ponsorzy ufundują atrakcyjne nagrody! 
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