
 

Dzieciaki z MisjDzieciaki z MisjDzieciaki z MisjDzieciaki z Misją    przedstawiajprzedstawiajprzedstawiajprzedstawiają! ! ! ! 

Autor, czyli pisarz. Autor, czyli 
piosenkarz! Autor, czyli Ktoś Bardzo 
Ważny!. Autor, czyli Ktoś Sławny! 
Ktoś, kto robi coś ważnego! 

Tak!!! I Nie!!! Autor to TY! Kiedy 
malujesz! Kiedy wymyślasz wierszyki! 
Kiedy lepisz z plasteliny! Kiedy 
budujesz z klocków! Kiedy rysujesz na 
śniegu! Kiedy… coś tworzysz! Nie 
musisz tego pokazywać całemu 
światu. Nie musisz się tym chwalić. 

Autor, czyli Ty! 

 

 

Świetlica Szkoły 
Podstawowej  

im. Króla Zygmunta 
Augusta  

w Wasilkowie 

 
 

Możesz to wrzucić do szuflady  
i zaglądać do niej, gdy masz na to 
ochotę! I dalej jesteś Autorem, jak 
np. Pan Grzegorz Kasdepke, tylko 
trochę mniej znanym… Możesz 
pokazać to ulubionemu koledze, 
wysłać mms-em do babci, podarować 
komuś w prezencie, przekazać na 
wystawę czy akcję charytatywną. 
Wszystko zależy od Ciebie! 

My już to wiemy!  

IM Ć PAN CYTAT!  

Ważne słowo na „P”! 

Nie wszyscy przestrzegają tych zasad! 
Niestety! Bez pytania wykorzystują cudze 
prace, podpisują je jako własne, kopiują 
w części… Te osoby popełniają PLAGIAT!  
To takie samo przestępstwo, jak kradzież 
telefonu! 

Jeżeli spodobało Ci się coś, co ktoś zrobił 
zapytaj, czy możesz zrobić to tak samo. 
Jak w każdej sytuacji działa magiczne 
słowo ‘proszę”! 

 

 

MIĘDZY  NAMI  

AUTORAMI! 

Jeżeli ktoś chce przedstawić innym 
fragment cudzego dzieła, używa do 
tego CYTATU i podaje kto jest 
autorem oraz skąd pochodzi to, co 
jest w nim zawarte. Słusznie Kuba 
pytał Julkę i dzieci na ostatnich 
zajęciach MegaMisji: „To Jan 
Brzechwa napisał ten wierszyk, 
możemy go tak po prostu użyć?” 

KA ŻDY AUTOR PRAWA MA!  
Autorzy mają swoje prawa. Nie można 
bez ich zgody wykorzystać tego, co 
zrobili, pokazać innym, umieścić na 
stronie internetowej, w miejscu 
publicznym! W imieniu małych twórców 
decydują ich rodzice. Tak jest na przykład 
z pracami plastycznymi wysyłanymi na 
konkursy.  

KASIA, BASIA, 

TOMEK, MACIEK, 

KAROLINA, TYMON… 



 
DzieciakiDzieciakiDzieciakiDzieciaki z Misją przedstawiają! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI! 

Nasz psotnik, Mikuś ma już 
nowe ubrania! W jego szafie 
pojawiła się piękna peruka  
i twarzowa przyłbica rycerska. 
Mikuś jest bardzo zadowolony  
z najnowszych prezentów od 
Dzieciaków z Misją! Bardzo 
lubimy sprawiać mu 
przyjemność, więc po kolejnych 
zajęciach nie omieszkamy 
dorzucić czegoś do jego 
kolekcji! 

PRZYPOMINAJKA:) 

Kolejne spotkanie  
z Psotnikiem, Julką i Kubą 

jak zawsze w środę   
o 11.50! 

ZAGADKA 

Psotnik zrobił nam psikusa  
i wstawił literki swojego 
imienia do wyrazów, które 
chcemy zapamiętać po tych 
zajęciach. Jeżeli chcesz się 
dowiedzieć, co to za słowa,  
z każdego wiersza wykreśl 
dodatkowe litery. 
 
PTSWOÓTRNCIAK 
PSCOYTTNAITK 
DPZSIOETNŁIOK 
PPSLAOGTINAITK 
PBSROAWTON!IK 

PODZIĘKOWANIA!  

Kochane Dzieciaki z Misją!  

Za to, że tak pięknie pracujecie,  
że Wam się niezmiennie chce 
poznawać, pomagać, słuchać, 
uczyć się, DZIĘKUJEMY! 

 

Zapamiętać: 

- każdy jest Autorem! 

- Autor ma prawa! 

- używamy cytatów! 

- nie przedstawiamy dzieł innych 
jako własnych! 

 

 

ZADANIA NA TEN 
TYDZIE Ń! 

NASZE DZIEŁA: 

Zanim odkryliśmy, że należymy do 
wielkiej rodziny Autorów, każdy  
z nas przygotował portret 
Psotnika, Psotnika z naszych 
marzeń, ograniczała nas tylko 
wyobraźnia. Wyniki naszej pracy 
można podziwiać na stronie 
MegaMisji, wyraziliśmy na to 
zgodę! Każde dzieło jest 
niepowtarzalne, jedyne w swoim 
rodzaju. Nie jest plagiatem! 
 


