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Ahoj - Cześć - Hallo, drogie dzieci! 
 

Powróciłem – ja, mały smok Trilingo z Zittau na trójstyku trzech państw. 

Niektórzy z Was już mnie poznali, kiedy odbywałem moją podróż do Waszych 

przedszkoli, znajdujących się w Niemczech, Polsce i Czechach. Podczas moich 

podróży poznałem wielu nowych przyjaciół i wspólnie przeżylismy dużo 

ciekawych przygód, zwiazanych z Waszymi jezykami sąsiednimi. Jestem bardzo 

dumny z tego, że jestem wyjątkowym smokiem, ponieważ mówię w trzech 

jezykach – po niemiecku, po polsku i po czesku – i dlatego mogę Wam pomóc 

we wspólnym porozumiewaniu się!  

Być może macie znów ochotę na przygody w naszych trzech sąsiedzkich 

krajach, chcecie wiecej dowiedzieć się o żyjących w nich dzieciach, pobawić się 

z nimi i porozmawiać? 

Serdecznie zapraszam Was, Waszych rodziców oraz Wasze przedszkole 

26.9.2014 na wspólną podróż i na uroczyste obchodzenie “Dnia języków 

sąsiedzkich”! 

 

Co trzeba przygotować? 

 Zaplanujcie w Waszym przedszkolu wspólnie z rodzicami i 

wychowawczyniami uroczystość na temat krajów sąsiedzkich i ich jezyków, 

która odbędzie się 26.9.2014! Może nawet z tej okazji zaprosicie do 

Waszego przedszkola dzieci oraz dorosłych z sąsiedniego kraju - n.p. z 

partnerskiego przedszkola?! 

 Poproście dorosłych o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie 

do  27.6.2014 na adres TriLingo e.V.  

 Uwiecznijcie na kamerze Wasze przygody w „Dniu Języków Sąsiedzkich” i 

przyślijcie nagranie (maks. 5 min.) lub też album ze zdjęciami w wersji 

cyfrowej (maks. 15 zdjęć) najpóźniej do 30.10.2014. 



 

Współpraca się opłaca! 

 O waszych przygodach dowie sie cały świat, gdyż Wasze raporty zostaną 

opublikowane – oczywiście tylko za zgodą Waszego przedszkola – w 

internecie na stronie www.trilingo.eu.  W ten sposób wszyscy mogą się 

dowiedzieć, jakie wspaniałe rzeczy dzieją sie w Waszym przedszkolu. (Jeśli 

przedszkole lub rodzice nie wyrażają zgody na publikacje w internecie, wówczas prosimy 

o poinformowanie nas).  

 Wasze przedszkole otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.  Poza tym przy 

odrobinie szcześcia może Wasze przedszkole otrzymać małą finansową 

nagrodę w postacie premii, którą wylosuje fundusz TriLingo e.V.!  O podziale 

poszczególnych premii w ogólnej wysokości do 1000,-€ zdecyduje jury na 

koniec roku! 

 

Cieszę się na Wasze listy, na Wasze pomysły dotyczące Waszego 

udziału w „ Dniu języków sąsiedzkich! 

Może spotkamy się kiedyś podczas moich podróży w naszej krainie 
trzech języków? 

Życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz przesyłam serdeczne 
pozdrowienia 

Wasz smok Trilingo 
 

 
 

 

Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy pod : 

http://www.trilingo.eu/

