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„Mrówka niewielka, a góry kopie”
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„Mrówka niewielka, a góry kopie”
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gdzie

najczęściej

widzimy mrówki. Czynność
powtarzamy co 2 tygodnie.

W celu pozbycia
mrówek

faraona
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NA WESOŁO:
Mrówka woła do słonia kąpiącego
się w rzece:
- Stefan wyjdź z wody!
- Ale po co? - pyta Stefan
- No wyjdź proszę...
- OK - po czym Stefan wychodzi
z wody.
- Co chciałeś?
- A już nic, myślałem, że wziąłeś
moje kąpielówki.

