
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TriLingo e.V. * Christian-Keimann-Str. 01 * 02763 Zittau * Deutschland 

 

 

Ahoj - Cześć - Hallo, kochane dzieci! 

Tutaj wita Was trójgłowy smok Trilingo, gdyż już nadszedł czas: 

23 września 2016 r. chcę świętować razem z Wami „Dzień Języka 

Sąsiada”.  

Zapraszam Was razem z Waszymi grupami przedszkolnymi i 

Waszymi rodzicami 23. września w godz. 10 do 12 na Most 

Staromiejski w Görlitz/Zgorzelcu. 

To jest taki most, który wiedzie przez rzekę i łączy ze sobą dwa 

sąsiedzkie kraje – Polskę i Niemcy. Tutaj możecie spotkać się z 

dziećmi z Waszego sąsiedniego kraju i razem z nimi bawić się, 

malować i przyjemnie spędzać czas.   

Przynieście proszę wesołe gry, piosenki lub inne rzeczy, które 

chcielibyście wypróbować z innymi dziećmi lub im je pokazać. 

Mam nadzieje, że wasza pomysłowość nie zna granic.  

I jeśli mieszkacie zbyt daleko od Görlitz albo Zgorzelca i nie 

możecie przyjść na Most Staromiejski, to świętujcie proszę 23. 

września wspaniały „Dzień Języka Sąsiada” w waszym przedszkolu 

– może od razu z Waszym przedszkolem partnerskim z 

sąsiedniego kraju – i prześlijcie mi proszę pózniej list, w którym 

opowiecie mi o Waszych przeżyciach tego dnia.  

Jak już poprzeniego roku, tak również i w tym roku najlepsze 

opowiadania zostaną nagrodzone małą premią i otrzymacie dyplom 

uczestnictwa.  

Chciałbym wiedzieć, które przedszkola wezmą udział w już 5 „Dniu 

Języka Sąsiada” 23. września, i kogo uda mi się osobiście spotkać 

na Moście Staromiejskim w Görlitz/Zgorzelcu. W tym celu proszę 

Waszych opiekunów i wychowawców o  rejestrację na formularzu 

uczestnictwa i odesłanie mi go do 09.09.2016 mailem na adres 

trilingo@trilingo.eu . 

 

Już dzisiaj cieszę się bardzo na dużo listów od Was, na 

liczny udział w „5. Dniu Języka Sąsiada” ze wspaniałymi 

pomysłami i na ponowne zobaczenie z Wami – być może 

nawet na Moście Staromiejskim w Görlitz/Zgorzelcu!   

Do zobaczenia w krótce, wszystkiego dobrego i serdecznie 

Was pozdrawiam,  

Wasz Smok Trilingo  

 
Dalsze informacje oraz  

warunki uczestnictwa na stronie: 
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