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23 listopada – 4 grudnia   
wzięliśmy udział w akcji ,,Góra Grosza”. Celem akcji była pomoc dzieciom,

 które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. 
Każdy przyniósł monet tyle, ile mógł i wrzucał ochoczo do skrzyneczki.

Zrozumieliśmy, że każdy ,,grosik” jest ważny i  że razem możemy wiele zdziałać!
4 grudnia 

odbyło się długo oczekiwane spotkanie z Mikołajem. Dla naszego Gościa 
recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki, a potem wręczyliśmy laurki w ramach 

podziękowania za piękne prezenty. Mikołaju, do zobaczenia w przyszłym roku!  
7 grudnia

 w naszym przedszkolu gościliśmy górnika z kopalni Jaworzno ZG Sobieski, 
pana Pawła Malik. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak wygląda strój galowy 
i roboczy  górnika, na czym polega jego praca i dlaczego jest ona niebezpieczna. 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.  
7-10 grudnia

 wzięliśmy udział w akcji charytatywnej ,,Uczymy się pomagać innym…” , której 
celem było zebranie artykułów spożywczych dla podopiecznych Środowiskowego 

Domu Samopomocy, prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Autyzmu 
ul. Grottgera 3 w Krakowie. 

14 grudnia
obejrzeliśmy przedstawienie teatralne pt.: ,,W Wigilijnym Nastroju”. Zrozumieliśmy, 

że współczucie, wrażliwość, odpowiedzialność i niesienie
 pomocy to zachowania, którymi powinniśmy się kierować w codziennym życiu.

17 grudnia
uczestniczyliśmy w przedszkolnej Wigilii, podczas której składaliśmy sobie życzenia 

i łamaliśmy się opłatkiem. Potem usiedliśmy do wspólnie nakrytego stołu. 
Następnie po posiłku i przy blasku choinki śpiewaliśmy 

kolędy i pastorałki. Był to wyjątkowy i bardzo uroczysty dzień w naszym przedszkolu.  
18 grudnia

odbył się nał Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: ,,Echo się niesie po zielonym lesie…”.
 Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i życzymy dalszych sukcesów!

Urodziny Przedszkolaków

Wszystkiego najlepszego
Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów
i niezapomnianych przygód - życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola

Dla:

Grupa -Jagódki:
Gabrysi

Grupa –Biedronki:
Anusi, Szczepana, Nadusi, Grzesia
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Opracowała: 
mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Wydarzenia Przedszkolne
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

Co u Nas?



Hello! 
W tej rubryce będą  proponowane zwroty 

i słówka do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem.

My name is… (maj nejm ys) - Mam na imię…

Please (pliz) - Proszę

How are you? (hał ar ju) - Jak się masz?

What`s your name? (łots jor nejm) - Jak się nazywasz? 

orange (orendż)- pomarańczowy

pink  (pink)- różowy

Opracowała: mgr Aleksandra Banach, nauczyciel j. angielskiego
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: www.kalendarzswiat.pl

Styczniowe przysłowia
STYCZEŃ

jest pierwszym miesiącem roku kalendarzowego. Miesiąc ten 
ma 31 dni. Jego nazwa pochodzi  od słowa ,,stykać”. Styka się 

przecież, czyli ,,łączy”, stary rok z nowym rokiem. Styczeń jest 
przeważnie lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić białe kwiaty. 

,,Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.”

,,Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.”

,,Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną 

wiosnę zrodzi.”

 

,,Miesiąc styczeń – czas do życzeń.”

,,Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.” 

,,Styczeń, styczeń, wszystko studzi – rośliny, 

zwierzęta i ludzi.” 



Rola�babci�i�dziadka�
w�rodzinie.

Babcie i dziadkowie odgrywają w życiu 
każdego z nas bardzo ważną rolę. 
W większości polskich rodzin wręcz 
tradycją jest, że babcie i dziadkowie 
pomagają w opiece i  wychowaniu 
wnuków. 

Dają poczucie bezpieczeństwa, 
tożsamości i zakorzenienia. Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń, 
są troszkę rodzicami, troszkę przyjaciółmi, ale zawsze obrońcami 
swoich wnucząt. Dziadkowie, którzy wychowali swoje dzieci 
celebrują bycie z wnukami, mają niezmierzone pokłady 
cierpliwości, dystansu i wyrozumiałości. 
Krystyna Janda powiedziała: 

,,Miłości babci i dziadka nie zastąpi nic.” 

To najważniejsze osoby w naszym życiu i w życiu naszych dzieci. 
A jednak zdarza się, że nie zawsze relacje dziadkowie – wnukowie 
nam się podobają. Z jednej strony chcielibyśmy, aby dziadkowie 
więcej bawili się z wnukami i poświęcali im więcej czasu, a z drugiej 
domagamy się, żeby ich ciągle nie pouczali i nie bali się o nie. 
Innym razem marzymy, aby dziadkowie byli wobec 
wnuków bardziej stanowczy, przewidujący, odpowiedzialni i nie 
zgadzali się na wszystko. W zdrowo funkcjonującej i szanującej 
się rodzinie, konikty dotyczące tego, jak pielęgnować czy też 
wychowywać dziecko, kończą się zazwyczaj na rozmowie. 
Zatem może wystarczy ustalić granice, które będą aprobowane 
przez obie strony i nieprzekraczalne? A może w niektórych 
sytuacjach pozwolić dziadkom na więcej swobody? 
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Artykul 
wydania!



Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło:www.krystynajanda.pl 
M. Tyszkowa, „Społeczne role babć i dziadków w rodzinie”

5 charakterystycznych 
stylów odgrywania społecznej roli 

babci i dziadka w rodzinie
wg Marii Tyszkowej

Babcia i dziadek w roli rodziców, 

przejmujący wszystkie obowiązki 

związane z opieką i wychowaniem 

dziecka. W takim modelu rodziny 

rodzice mają z konieczności lub 

z wyboru niewielki wpływ na wychowanie

i rozwój swojego dziecka.1 Babcia i dziadek jako osoby wspierające rodziców, dyskretnie i ze zrozumieniem uzupełniający proces wychowywania dziecka.

2

Babcia i dziadek jako osoby stwarzające

 problem dla rodziny, której członkowie skupieni 

są na realizacji własnych celów. W takich 

rodzinach osoby starsze są postrzegane jako

swoiste obciążenie (czasami ze względu na 

chorobę lub ograniczona sprawność wynikającą z wieku)
3

Babcia i dziadek izolujący się od rodzin

 swoich dzieci. Tacy dziadkowie nie dążą do 

częstych kontaktów, żyją własnym życiem 

i własnymi sprawami. Nie nadają roli babci 

i dziadka większego znaczenia.

4
Babcia i dziadek „wakacyjni”. Tacy dziadkowie 
najczęściej mieszkają daleko od swoich dzieci 

i w związku z tym ich kontakty z wnukami są sporadyczne.

5
5

http://www.krystynajanda.pl


Policz maski karnawałowe. Wpisz ich liczbę 
za pomocą kółeczek w puste okienka.

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: nulek11chomikuj
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Doprowadź zwierzęta do ich smakołyków. 
Idź po śladach każdego z nich używając kolorowych kredek

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło:Twoje Przedszkole
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Bezpieczenstwo

Dziecko 
bezpieczne w mieszakaniu

        Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą 
wiele zagrożeń. Już od najmłodszych lat konieczne jest 

wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, 
unikania ich i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poznawanie 
przez dziecko zasad bezpieczeństwa i ich późniejsze stosowanie 
zmniejsza bowiem ryzyko nieszczęśliwych wypadków w domu. 

Ważne jest zatem wczesne zabezpieczenie naszego mieszkania
i uświadamianie dziecku bezpiecznej i zgodnej zabawy.

 
Przykładowe akcesoria i zabezpieczenia w mieszkaniu:

okna i drzwi balkonowe - zamontowanie blokady na klucz lub blokady 
stwarzającej możliwość regulowania uchylania drzwi i okien 
drzwi wewnętrzne -  zastosowanie zawiasowej blokady zainstalowanej 
powyżej zasięgu rąk dziecka, która w razie gwałtownego zamykania 
wyhamuje pęd drzwi i nie pozwoli na ich zatrzaśnięcie
schody - zamontowanie specjalnej bramki , która uchroni małego odkrywcę 
przed eksploracją niebezpiecznych miejsc
meble - jeśli mamy dużo mebli posiadających ostre i twarde krawędzie, 
możemy założyć specjalne plastikowe narożniki, nakładki (krzesła, podesty, 
drabinki - schowanie tego typu mebli pozwoli uniknąć podsuwania przez 
dziecko do okna, sięgania do wysoko umieszczonej szuady np. po cukierki)
uchwyty – można wymienić na zaokrąglone lub odkręcić 
szuady i drzwiczki - warto zamontować amortyzatory,  które przytrzymają 
drzwiczki lub szuady w końcowej fazie zamykania, co uniemożliwi trzaskanie, 
skaleczenie dłoni lub przytrzaśnięcie palców 
szklany stolik, szklane przedmioty – można wymienić szybę na szkło 
bezpieczne np. pleksi lub szkło wzmacniane folią  (gorące napoje typu kawa, 
herbata - pozostawione na stole z obrusem lub w zasięgu wzroku naszego 
dziecka, mogą być powodem ściągnięcia i oparzenia) 
wanna lub prysznic - przykrym wypadkom zapobiegniemy, wykładając 
w tych miejscach matę antypoślizgową
pasy do TV -  mocowane do pleców telewizora i krawędzi szafki , na której 
stoi odbiornik, uniemożliwia dziecku przewrócenie na siebie telewizora

To tylko niektóre przykłady niebezpieczeństw, które  czekają na dziecko 
w mieszkaniu. Zadaniem jednak rodziców jest świadome rozgraniczenie 

tego, co naprawdę stanowi zagrożenie dla dziecka, 
od tego co mu podsuwa bogata wyobraźnia. 

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło:www.polki.pl, www.mjakmama24.pl 
Źródło fot.: budowlano-remontowy.pl
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło fot.: pixabay.com

„BAL BALONIKÓW”

Łucja Prus

 
1. Był sobie raz balonik. 

Niebieski w kropki złote.

Nie umiał wcale latać. 

Choć wielką miał ochotę.

 
2. Aż przyszła noc gwiaździsta.

Noc tańca i muzyki.

Tej nocy sam Karnawał. 

Sprzedawał baloniki.

 
3. Na złotych były nitkach. 

Na cienkich srebrnych sznurkach.

Fruwały i tańczyły.

Leciutkie niby piórka.

 
4. Już całe miasto tańczy. 

Walczyka w takt muzyki.

Wirują nad głowami. 

Wesołe baloniki.

Pospiewajmy

Pokoloruj noworoczne baloniki
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O czym mówi imię dziecka...

Jan
imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy - cieszący 
się boską łaską; to osoba sprawiedliwa i pracowita

Zdrobnienia: Jaś, Jasio, Jasiek
Imieniny: m.in. 10 I, 8 II, 27 V, 23 VI, 21 XII 

Jakub
imię pochodzenia hebrajskiego – od słowa aqeb (pięta); to osoba,

 która charakteryzuje się ruchliwością i próbuje zawojować cały świat ;-)
Zdrobnienia: Kubuś, Kuba

Imieniny: m.in. 5 II, 11 V, 1 VI, 25 VII, 20 VII

Jolanta
imię pochodzenia greckiego, wywodzące się z połączenia słów
 ion (ołek) i anthos (kwiat), oznacza osobę skromną i delikatną

Zdrobnienia: Jolka, Jolcia, Jolusia
Imieniny: m.in. 15 VI, 4 VII, 17 XII

Kamila
szlachetnie urodzona (łacińskie), cechująca się niebywałą 

energią i zapałem w działaniu; wrażliwa, urocza kokietka, marzycielka 
Zdrobnienia: Kamilka, Kamilcia, Kami

Imieniny: m.in. 3 III, 26 VII, 16 IX

Karol
imię pochodzenia frankijskiego, oznaczające człowieka 

mężnego lub wojownika 
Zdrobnienia: Karolek, Lolek

Imieniny: m.in. 21 I, 3 XI

Karolina
oddana domowi (starogermańskie); 

to osoba sumienna, zorganizowana i dociekliwa 
Zdrobnienia: Karolcia, Karolka

Imieniny: m.in.1 II,  18 XI

Kinga
imię pochodzenia węgierskiego; to osoba bardzo rodzinna,

zaradna, pewna siebie, wytrwała 
Zdrobnienia: Kingusia, Kinia

Imieniny: 3,12 III, 24 VII

Klara
imię wywodzi się od przymiotnika clarus- oznaczający: „jasny”, ,,jaśniejący” 

,,czysty”, ,,sławny” (łacińskie); osoba o tym imieniu to bardzo dobra gospodyni 
Zdrobnienia: Klarusia, Klarunia
Imieniny: 17 IV, 11 VIII, 17 VIII

Kacper
w języku perskim oznacza- skarbnika; to osoba pewna siebie, rozważna,  sprytna 

Zdrobnienia: Kacperek, Kacpercio
Imieniny: m.in. 6 I, 26 XI

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://www.ksiegaimion.com/; www.dzidziusiowo.pl



Źródło: Wiadomości Przedszkolaka11

,,ŻYCZENIA DLA BABCI”

   Życzymy Ci Babciu zdrowia i siły,
   I żeby się Twoje życzenia spełniły.

Powiemy Ci Babciu cichutko do uszka,
Że Cię kochamy z całego serduszka.

   Tobie Babciu sto lat dziś wszyscy śpiewamy,
   Naszą miłość, wierność Tobie przyrzekamy! 

      ,,ŻYCZENIA DLA DZIADKA”

Drogi Dziadku w Twoje ręce
Składamy serce w podzięce.

     Żyj nam długo w pomyślności
   W zdrowiu, szczęściu i radości.

Złote słońce Dziadziu, niechaj Tobie świeci,
Wszyscy Cię kochają, rodzice i dzieci!



Przepis!

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: www.nigella.com
Źródło fot.: mojeciacho.blox.pl

Mufnki dla babci i dziadka

Składniki:
- 1 i 3/4 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 2 łyżki kakao dobrej jakości
- 3/4 szklanki cukru pudru
- 3/4 szklanki posiekanej czekolady 
     (można pomieszać białą, mleczną,  deserową)
- 1 szklanka mleka
- 1/2 szklanki oleju
- 1 jajko
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Sposób przyrządzenia:
W misce wymieszać: mąkę z proszkiem i sodą oczyszczoną, dodać kakao, 
cukier puder i czekoladę. W drugiej misce wymieszać: mleko, roztrzepane 
jajko, olej i ekstrakt waniliowy.  Połączyć zawartość dwóch misek (mogą 
być grudki). Gotowe ciasto przełożyć do foremki mufnkowej wyłożonej 
papilotkami do 2/3 wysokości. Na górę każdej mufnki można dodatkowo
dorzucić kilka kawałków czekolady.  
Piec ok. 20 minut w temperaturze 200°C. 

Pokoloruj rysunek dla Babci i Dziadka

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło:Nauczycielka Przedszkola
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W karnawale same bale…

to okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej, 
w którym urządzane są zabawy i bale. 
W Polsce nazywany jest też zapustami. 
Dawniej w czasie jego trwania bawiono się na kuligach,

 

Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: http://e-polki.blog.pl/

maskaradach, tanecznych zabawach. 
Na wsiach do tradycji należało przebieranie 
się ludzi w stroje zwierząt, którzy chodzili ze 
śpiewem od domu do domu i częstowano 
ich smakołykami. W miastach kolorowe 
taneczne korowody wychodziły na ulicę
 i porywały do tańca przechodniów. 

 Bogata szlachta natomiast bawiła się na wystawnych balach 
i kuligach urządzanych z wielką fantazją. Dziś karnawału nie 
obchodzi się tak hucznie, ale na pewno każdy z Was będzie bawił 
się na balu karnawałowym organizowanym czy to w domu, czy 
w przedszkolu. Aby dobrze bawić się na balu (tym domowym 
również) musimy się do niego odpowiednio przygotować. 

Karnawał 
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Opracowała: Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: Nauczycielka Przedszkola

O czym należy pomyśleć? 
Oto podpowiedzi  dla Was:

Strój - jeśli nie macie gotowego przebrania, wystarczy 
otworzyć szafę i trochę poszperać – zawsze znajdziecie
coś z czego można wyczarować naprawdę oryginalne 
przebranie. Czasem wystarczy gazeta, karton, skrawki 
materiału lub kredki do malowania twarzy , aby  udawać 
wymarzoną postać z bajki, książki lub lmu. 

Dekoracje - jeśli nie macie gotowych dekoracji, możecie 
wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców kolorowe
girlandy np. z papieru, koralików, tasiemek, włóczki. 
Jeśli macie balony udekorujcie nimi pokój lub wrzućcie 
do środka konfetti. 

Przekąski - dobrze przemyślcie z rodzicami menu. 
Pamiętajcie! Domowe słodycze są najlepsze! 

Zabawy, konkursy - wybierzcie ulubioną muzykę i piosenki 
do tańca. Pomyślcie nad ciekawymi konkursami 
i niespodziankami, które będą wspaniałą niespodzianką 
dla Waszych gości.

No i oczywiście nie zapomnijcie o dobrym humorze !
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Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: Twoje Przedszkole

Dokończ rysowanie wzorków na szalikach zgodnie z podanym 
rytmem. Dorysuj frędzelki według wzoru.
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Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato

,,Wróbelkowa telewizja”
L. Ippoldt

Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel

W małym miasteczku niedaleko Krakowa żyła sobie pewna 

rodzina wróbelków: mama, Pani Wróbelkowa, tatuś, Wróbel i 
dwoje ich dzieci: Pasiek i Ćwirka. Rodzina Wróbelków 
mieszkała w parku na drzewie obok pięknego pałacyku. 
Wszyscy bardzo się kochali, ale rodzice mieli jedno duże 
zmartwienie: ich dzieci bardzo dużo czasu spędzały przed 
telewizorem. Kiedy tylko wracały z przedszkola, zaraz zasiadały 
na wygodnej kanapie w salonie rodziców i oglądały wszystkie 
bajki, aż do dobranocki.

Rodzice namawiali maluchy, żeby 
wyszły pobawić się z kolegami w 
pięknym parku albo poszły 
wykąpać się w pobliskim basenie, 
czy pograły w którąś z wielu gier, 
ale dzieci wolały telewizję. Nawet w 
sobotę i niedzielę, kiedy rodzice 
mieli więcej czasu i chcieli spędzić 
go ze swoimi dziećmi, one niestety 
nie miały na to ochoty. Rodzicom 
było z tego powodu bardzo , 
bardzo przykro i zastanawiali się, czy 
to nie ich wina, że małe wróbelki 
tak lubią telewizor. 

Wymyślali więc swoim pociechom przeróżne zabawy, ale nic nie 
pomagało. Aż do dnia, kiedy telewizor się popsuł. Dzieci wpadły 
w rozpacz.
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Płakały i krzyczały, by rodzice szybko naprawili ich ukochany sprzęt. Rodzice 
powiedzieli, że nie mają pieniędzy na naprawę, i zaproponowali, że cała 
rodzina pogra w jakaś grę, ułoży puzzle ze zwierzątkami lub pobawi się 
wspólnie w coś innego. Dzieci uznały jednak, że rodzice ich nie kochają, i 
wyszły obrażone do parku. Tam, na sąsiednim drzewie, spotkały sowę, bardzo 
mądrą głowę.

      Sowa zauważyła, że dzieci są smutne i złe, i zapytała, jaki jest tego 
powód. Wróbelki opowiedziały pani sowie o swoim zmartwieniu i o tym, że 
rodzice nie chcą naprawić im telewizora dlatego, że robią im na złość. Sowa 
wysłuchała tej opowieści i powiedziała dzieciom, że mają najmądrzejszych 
rodziców na świecie. Wróbelki nie zrozumiały jednak sowy i postanowiły, że 
nie wrócą tak szybko do domu. Chwilę siedziały na drzewie, skąd zobaczyły 
bawiące się w parku inne ptaszki. Zapragnęły się z nimi pobawić, sfrunęły 
więc na chodnik i chciały się włączyć do zabawy. Ale szybko okazało się, że 
nie mogą dogonić swoich kolegów, nie są takie sprawne jak oni i nie umieją 
się bawić w berka i chowanego. Wróbelkom zrobiło się bardzo przykro i 
pomyślały, że to może dlatego, iż zbyt dużo czasu spędzają w domu przed 
telewizorem, podczas gdy inne dzieci bawią się na podwórku. Wróbelki 
słyszały przecież często ich śmiech dobiegający z zewnątrz. Wtedy też uznały, 
że rodzice mieli rację, namawiając ich do zabawy z kolegami, pływania i 
biegania. Byłyby sprawniejsze i łatwiej dorównywałyby rówieśnikom. 
Zrozumiały też, dlaczego sowa powiedziała, że ich rodzice są najmądrzejsi na 
świecie.
      Dzieci radosne i zadowolone szybko wróciły do domu, ucałowały mamę i 
tatę na powitanie, przeprosiły ich za swoje zachowanie i postanowiły zmienić 
nawyki. Od tej pory codziennie po powrocie z przedszkola wychodziły do 
parku bawić się ze swoimi rówieśnikami, chodziły na basen, długo 
spacerowały z rodzicami , nauczyły się jeździć na rowerze i deskorolce. 
      Zadowoleni rodzice patrzyli, jak ich dzieci rosną zdrowe i wesołe, a 
wieczorem, po całym dniu wspólnych zabaw, zasiadali z dziećmi przed 
telewizorem i cała rodzina oglądała dobranockę. Później maluchy sprzątały 
swoje zabawki, myły się i kładły do łóżeczek, a rodzice czytali im na 
dobranoc piękne bajki, spokojni, że już nie muszą się martwić o swoje 
pociechy. 
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Pokoloruj zwierzątka które zapadają w sen zimowy
Opracowała: mgr Katarzyna Krząścik, nauczyciel
Źródło: nulek11chomikuj
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Szanowni Rodzice…
Niech  Wam  Nowy Rok  przyniesie złotych  

monet  całą  kieszeń,
złota i pieniędzy, by  nie  było  

w  domu  nędzy. Niech  bogaty  
każdy  będzie. 

Niech  dostatek   gości  wszędzie. 
Niech  Nowy  Rok  pozbawiony 

będzie przykrości, 
a  składa  się  jedynie z  sukcesów 

 i  szczęśliwych  chwil.
  
     Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy 

Samorządowego Przedszkola w Czernichowie

WITAMY NOWY 

2016 ROK !!!
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