
Opis alternatywny wystawy cyfrowej „Naśladując ptaków mowę, my 
ćwiczymy dziś wymowę” 

Slajd pierwszy 

Slajd otwierający wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych w 
konkursie. U góry slajdu fioletowy napis wystawa cyfrowa, pod nim w 
zielonym kolorze tytuł wystawy „Naśladując ptaków mowę, my ćwiczymy 
dziś wymowę”, u dołu fioletowy napis Toruń 2021. 

Slajd zawiera motyw przewodni wystawy: śpiewającego fioletowego 
ptaszka z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim nutką. 
Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. Brązowe 
gałęzie z zielonymi listkami pojawiają się też w lewym górnym rogu oraz 
w prawym dolnym rogu. Tło slajdu jest jasnozielone, delikatnie 
rozbielone.  

Slajdy można przesuwać używając klawisza spacji, klawiszy sterujących 
ruchem kursora lub za pomocą przycisków po bokach prezentacji. U dołu 
prezentacji znajduje się też pasek postępu. 

Prezentacji towarzyszy podkład muzyczny. 

Slajd drugi 

Slajd zawiera najważniejsze informacje o konkursie. U góry slajdu 
znajduje się informacja, że wystawa zawiera nagrodzone oraz 
wyróżnione prace w ósmej edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-
logopedycznego na kartkę z logopedycznego kalendarza. Poniżej 
informacja, że w tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Naśladując 
ptaków mowę, my ćwiczymy dziś wymowę”.  

Następnie zostały wymienione organizatorki konkursu – pani Julita 
Peplińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w 
Toruniu oraz pani Justyna Pacura-Syrocka ze Szkoły Podstawowej nr 24 
im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu. U dołu slajdu znaleźli się 
partnerzy konkursu: Polski Związek Logopedów oraz Biblioteka 
Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.  

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami. W lewym dolnym rogu 



pomniejszony motyw przewodni wystawy: niewielki fioletowy ptaszek z 
pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim nutką. 

Slajd trzeci 

Slajd zawiera najważniejsze informacje o konkursie. U góry slajdu 
znajduje się informacja, że konkurs jest przeznaczony dla dzieci 
uczęszczających do oddziałów zerowych oraz klas 1-3 szkół 
podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

Poniżej informacja, że w konkursie wyznaczono cztery kategorie: 
pierwsza dla dzieci w wieku 5-6 lat, druga dla dzieci w wieku 7-9 lat, 
trzecia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat oraz czwarta dla 
dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-9 lat. 

U dołu slajdu informacja o wymaganiach konkursowych - należało 
nadesłać prace plastyczne dziecka przedstawiające ptaki z trudną głoską 
w nazwie, wykonane techniką dowolnych farb lub pasteli na brystolu lub 
tekturze, w formacie A3 lub A4. 

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami. W lewym dolnym rogu 
pomniejszony motyw przewodni wystawy: niewielki fioletowy ptaszek z 
pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim nutką. 

Slajd czwarty 

Slajd zawiera podstawowe informacje o konkursowej wystawie cyfrowej. 
Wystawa zawiera 17 nagrodzonych prac i 11 prac wyróżnionych. 
Prezentacja została przygotowana z wykorzystaniem narzędzia 
interaktywnego Canva i składa się z 38 slajdów. 

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami. 

U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd piąty 



Slajd zawiera stronę tytułową nagrodzonych prac w kategorii pierwszej 
przeznaczonej dla dzieci w wieku 5-6 lat.  

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami.  

U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd szósty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii pierwszej, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Autorką pracy jest Adrianna Wichrowska z Przedszkola Miejskiego nr 6 
im. Wandy Chotomskiej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Wróbel” i została wykonana kredkami 
woskowymi i farbami. Obrazek przedstawia sylwetkę ptaszka stojącego 
bokiem. Ptaszek ma pomarańczową główkę, pomarańczowe skrzydło i 
pomarańczowy ogonek. Brzuszek i nóżki są pokolorowane na żółto. 
Wróbel stoi na brązowej gałęzi na tle błękitnego nieba. Z nieba pada 
biały śnieg. 

Slajd siódmy 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii pierwszej, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Autorką pracy jest Maja Thoms z Przedszkola Miejskiego im. Janiny 
Awgulowej nr 8 w Toruniu. 

Praca wykonana jest kredkami woskowymi. Obrazek przedstawia 
bociana na zielonej trawce. Bocian posiada czerwone nogi, czerwony 
dziób oraz czarny ogon. W tle niebieskie niebo. 

Slajd ósmy 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii pierwszej, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Autorką pracy jest Zuzanna Osiak z Przedszkola Miejskiego nr 17 im. 
Fryderyka Chopina w Toruniu. 



Praca jest zatytułowana „Szpaki” i została wykonana farbami. Obrazek 
przedstawia dwa czarne szpaki zwrócone do siebie żółtymi dzióbkami. 
Ptaki siedzą na drzewie czereśni. Drzewo jest rozłożyste, ma zieloną 
koronę, liczne, brązowe gałęzie i dużo bordowych owoców. U dołu 
obrazka niebieskie niebo. 

Slajd dziewiąty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii pierwszej, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Autorem pracy jest Kacper Janicki z Przedszkola Miejskiego nr 5 im. 
Juliana Tuwima w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Czapla” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia czaplę stojącą bokiem. Ptak ma małą 
główkę z pomarańczowym dziobem, brązowo-szarą, długą szyję, 
brązowo-szary tułów, a także pomarańczowe, skrzyżowane ze sobą 
nogi. Czapla ma jedną nogę zanurzoną w niebieskiej wodzie, w której 
rosną zielono-brązowy tatarak i zielone trawy. W tle widoczne różowo-
pomarańczowo-żółte niebo z ciemnożółtym słońcem. 

Slajd dziesiąty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii pierwszej, przeznaczonej 
dla dzieci w wieku 5-6 lat. 

Autorką pracy jest Julia Ossowska z Przedszkola Miejskiego nr 17 im. 
Fryderyka Chopina w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Orzeł” i została wykonana farbami. Obrazek 
przedstawia dużego, szarego orła, z rozłożonymi skrzydłami, 
zwróconego głową w prawą stronę. Orzeł mam żółty dziób i żółte stopy z 
czarnymi pazurami. Stoi na zielonej trawie, która wypełnia większość 
obrazka. Na górze widoczne dwa wysokie szczyty górskie. 

Slajd jedenasty 

Slajd zawiera stronę tytułową nagrodzonych prac w kategorii drugiej, 
przeznaczonej dla dzieci w wieku 7-9 lat. 

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami.  



U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd dwunasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii drugiej, przeznaczonej dla  
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Autorką pracy jest Julia Litmanowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Dzięcioł” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia dużego dzięcioła stukającego szarym 
dziobem w brązowy pień drzewa. Dzięcioł ma czerwoną czapeczkę, 
czarno-białą głowę i czarno-biały tułów. Brzuszek pomalowany jest na 
jasnobrązowo, a podbrzusze jest czerwone. Ptak trzyma się pnia drzewa 
szarymi pazurami. W tle jasnobłękitne niebo. 

Slajd trzynasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii drugiej, przeznaczonej dla  
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Autorem pracy jest Adam Kazaniecki ze Szkoły Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w Brąchnowie. 

Praca jest zatytułowana „Czyżyk czerwony” i została wykonana farbami. 
Obrazek przedstawia ptaszka z czarną główką, brązowym oczkiem i 
szarym dzióbkiem. Tułów jest pomalowany na czerwono, skrzydełko jest 
czerwono-czarne, ogon czarny, a nóżki szare. Pojawiają się też żółte 
akcenty na upierzeniu. Czyżyk siedzi na brązowej gałęzi, obok widoczna 
jest druga gałązka. Obie gałązki mają zielone listki. Tło rysunku jest 
żółte. 

Slajd czternasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii drugiej, przeznaczonej dla  
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Autorką pracy jest Inga Openchowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Szczygieł” i została wykonana farbami. 
Obrazek przedstawia kolorowego ptaka siedzącego na brązowej gałęzi. 



Szczygieł ma czerwono-biało-czarną główkę, brązowo-szaro-żółty tułów, 
czarne skrzydło. Ogon ptaka jest w kolorach szarym i czarnym. Tło 
obrazka u góry jest niebieskie, u dołu jasnozielone. 

Slajd piętnasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii drugiej, przeznaczonej dla  
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Autorem pracy jest Mikołaj Kruszyna ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Jastrząb” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia szaro-białego ptaka, stojącego na 
brązowej skale. Jastrząb ma małą głowę z ostrym dziobem, długi, 
wydatny tułów i spory ogon. Tło rysunku jest w górnej części 
ciemnoniebieskie, u dołu żółto-pomarańczowe. 

Slajd szesnasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii drugiej, przeznaczonej dla  
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Autorką pracy jest Zuzanna Andrusiak ze Szkoły Podstawowej nr 14 w 
Toruniu. 

Praca została wykonana kredkami woskowymi. Obrazek przedstawia 
sześć ptaków siedzących na brązowych gałęziach. Na górze obrazka, po 
lewej stronie, znajduje się ptak z czarno-białą główką, z żółtym 
brzuszkiem i szarym ogonem. Naprzeciwko niego znajduje się ptaszek z 
upierzeniem w odcieniach brązu. Ptaki siedzą na górnej gałęzi, 
zwrócone do siebie. U dołu rysunku są cztery ptaki. Pierwszy z lewej jest 
niewielki i ma brązowe upierzenie. Obok niego, zwrócony w prawo siedzi 
ptaszek z niebieską główką, niebieskim skrzydełkiem i pomarańczowym 
podbrzuszem. Kolejny ptak jest już większy, ma czarną główkę z 
czarnym czubem, szarą szyję, czarny tułów i szary brzuszek. Skrzydło 
tego ptaka jest wielokolorowe, w kolejności to kolory zielony, żółty, 
fioletowy i niebieski. Długie nogi są czerwone. Ostatni ptaszek jest mały, 
ma upierzenie w kolorze pomarańczowo-brązowym i brązowe nóżki. Tło 
rysunku jest jasnozielone. 

Slajd siedemnasty 



Slajd zawiera stronę tytułową nagrodzonych prac w kategorii trzeciej, 
przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat. 

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami.  

U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd osiemnasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii trzeciej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat. 

Autorem pracy jest Łukasz Zieliński z Przedszkola Miejskiego nr 15 im. 
Czesława Janczarskiego w Toruniu. 

Praca została wykonana kredkami woskowymi. Obrazek przedstawia 
dużego ptaka, z czarną głową, pomarańczowym dziobem i niebieskim 
okiem. Szyja jest żółta, tułów żółto-brązowy, a ogon czerwony. Ptak stoi 
na brązowym wzniesieniu, po obu stronach wzniesienia rośnie zielona 
trawa. Tło jest intensywnie niebieskie. 

Slajd dziewiętnasty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii trzeciej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat. 

Autorem pracy jest Franciszek Klajbor z Kujawsko-Pomorskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i 
Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w 
Bydgoszczy. 

Praca jest zatytułowana „Sroka” i została wykonana z plasteliny oraz 
prawdziwych piór sroki. Obrazek przedstawia czarno-białą srokę. Czarną 
plasteliną są zaznaczone głowa, dziób i skrzydło ptaka. Białą plasteliną 
zaznaczono oko i brzuch. Długi ogon jest wypełniony czarnymi lotkami 
sroki. Końcówki lotek są srebrne. Tło obrazka jest żółte. 

Slajd dwudziesty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii trzeciej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat. 



Autorem pracy jest Antoni Frankowski z Katolickiego Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego „Domek na skale” w Toruniu. 

Praca została wykonana kredkami woskowymi. Obrazek przedstawia 
dużego ptaka siedzącego bokiem na brązowym konarze drzewa. Ptak 
ma szarą głowę ze spiczastym czubem oraz czarny dziób. Podbrzusze 
jest jasnobrązowe, a grzbiet brązowy. Długi ogon jest w odcieniach 
szarości i brązu. Nogi i pazury są pomalowane na szaro. Tło jest 
jasnoniebieskie. 

Slajd dwudziesty pierwszy 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii trzeciej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 5-6 lat. 

Autorką pracy jest Julia Grochowska z Przedszkola Miejskiego nr 17 im. 
Fryderyka Chopina w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Żuraw”. Obrazek przedstawia dużego, 
kolorowego ptaka, stojącego bokiem i zwróconego dziobem w prawo, w 
kierunku wysokiego kwiatka. Ptak ma okrągłą głowę, z czubem z 
wystającymi piórami. Dziób jest różowy i dotyka płatków kwiatka. Długa 
szyja jest pomalowana na fioletowo, a owalny brzuch jest żółty. Ogon 
złożony z piór jest niebieski, a cienkie, długie nogi są pomarańczowe. 
Kwiatek na obrazku ma zieloną, prostą łodygę, fioletowy środek i 
czerwone płatki. Tło jest w odcieniach kolorów fioletowego, żółtego i 
pomarańczowego. 

Slajd dwudziesty drugi 

Slajd zawiera stronę tytułową nagrodzonych prac w kategorii czwartej, 
przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-9 lat. 

Napisy są w kolorach zielonym i fioletowym, tło jest jasnozielone, 
rozbielone. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują 
się brązowe gałązki z zielonymi listkami.  

U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd dwudziesty trzeci 



Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii czwartej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-9 lat. 

Autorką pracy jest Laura Pędzisz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Adama Mickiewicza w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Czapla” i została wykonana farbami. Obrazek 
przedstawia stojącego bokiem, zwróconego w lewą stronę ptaka. Głowa, 
tułów i część ogona są białe, natomiast pozostała część ogona i dolna 
partia nóg są brązowe. Długi dziób jest pomalowany na żółto. Czapla stoi 
na zielonej trawie, na tle intensywnie granatowego nieba. 

Slajd dwudziesty czwarty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii czwartej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-9 lat. 

Autorem pracy jest Alan Kos z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo 
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. 

Praca została wykonana farbami. Obrazek przedstawia bociana 
stojącego bokiem i zwróconego w lewą stronę. Dziób i nogi ptaka są 
czerwone, a głowa, tułów i ogon białe. Kontury głowy, tułowia i ogona 
zaznaczono czarnym kolorem. Ptak stoi na jednej nodze, na zielonej 
trawie. W prawym, górnym rogu znajduje się żółte słońce. Tło rysunku 
jest białe. 

Slajd dwudziesty piąty 

Slajd zawiera nagrodzoną pracę w kategorii czwartej, przeznaczonej dla  
dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-9 lat. 

Autorem pracy jest Damian Pawlisz z Kujawsko-Pomorskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i 
Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w 
Bydgoszczy. 

Praca została wykonana z piórek i plasteliny. Obrazek przedstawia 
kolorowo upierzonego ptaszka z czerwoną główką, czarnym okiem i 
szarym dziobem. Tułów jest wykonany z żółtych, zielonych 
pomarańczowych i białych piórek, a ogon z czarnych. Ptak ma brązowe, 
wykonane z plasteliny nogi. Stoi na brązowej gałązce, również z 
plasteliny. Tło obrazka jest białe. 



Slajd dwudziesty szósty 

Slajd zawiera stronę tytułową prac wyróżnionych. 

Napis jest fioletowy, tło jest jasnozielone, rozbielone. W lewym górnym 
rogu oraz w prawym dolnym rogu znajdują się brązowe gałązki z 
zielonymi listkami.  

U dołu slajdu znajduje się motyw przewodni wystawy: śpiewający 
fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i unoszącą się nad nim 
nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z zielonymi listkami. 

Slajd dwudziesty siódmy 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorem pracy jest Oliwier Wielikanow z Przedszkola nr 13 Mała 
Akademia w Koszalinie. 

Praca jest zatytułowana „Szczygieł” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia kolorowego ptaka siedzącego na 
brązowej gałęzi. Szczygieł ma szary dziób, zwrócony w lewo, czarne oko 
i głowę w trzech kolorach: pomarańczowym, białym i czarnym. Tułów 
ptaka jest jasnożółty, a skrzydło czarno-żółte. Tło obrazka jest 
pomalowane w kilku odcieniach koloru zielonego, ma też refleksy koloru 
niebieskiego. 

Slajd dwudziesty ósmy 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Martyna Zalewska ze Szkoły Podstawowej im. prof. 
Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży. 

Praca została wykonana farbami. Obrazek przedstawia sporego 
dzięcioła, wczepionego w pień brązowego drzewa. Ptak ma tylną część 
głowy czarną, czarne są również grzbiet i ogon. Natomiast pozostała 
część głowy i brzuch są jasnobrązowe. Czerwonym kolorem zaznaczona 
jest dolna partia podbrzusza. Po lewej stronie jest namalowana wysoka, 
zielona choinka, u dołu zielona ściana lasu. W tle przebija się niebieskie 
niebo. 

Slajd dwudziesty dziewiąty 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 



Autorem pracy jest Tomasz Hulisz ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. 
Pabla Nerudy w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Pliszka” i została wykonana farbami. Obrazek 
przedstawia stojącego na kamieniu niewielkiego ptaszka, z czarno-
żółtym upierzeniem. Wyraźnie zaznaczone są długie, cienkie nogi ptaka. 
Pliszka znajduje się w centralnym punkcie obrazka. W tle niebieskie 
niebo z żółtym słońcem w prawym, górnym rogu, błękitne morze i 
piaskowa plaża.  

Slajd trzydziesty 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Julia Majewska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca została wykonana farbami. Obrazek przedstawia cztery ptaki 
siedzące na gałęziach dużego, brązowego drzewa z zieloną koroną. Po 
prawej stronie, na górnej gałęzi siedzi puchaty, brązowy ptak z żółtymi 
oczami i żółtymi pazurami. Poniżej ptak z czarnym upierzeniem, białą 
plamką na głowie, żółtym brzuszkiem i błękitnym skrzydełkiem. Ptak jest 
zwrócony dzióbkiem w lewą stronę. Naprzeciwko niego, zwrócony w 
prawo siedzi niewielki ptaszek, pomalowany w górnej części na 
granatowo, w dolnej na czerwono. Powyżej, na górnej gałęzi jest 
namalowany czarno-biały ptaszek z czerwoną czapeczką. Drzewo rośnie 
wśród zielonej trawy. Tło jest niebieskie. 

Slajd trzydziesty pierwszy 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Nikola Czyszka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Kraska liljowopierśna” i została wykonana 
farbami. Na obrazku jest kilka brązowych drzew z zielonymi liśćmi. Na 
jednym z nich siedzi kolorowy, nieduży ptaszek. Upierzenie główki ma w 
kolorach: żółtym, zielonym, pomarańczowym. Tułów jest czerwono-
niebieski, a długi ogon szary, niebiesko-żółtymi refleksami. Tło obrazka 
jest jasnoniebieskie. 

Slajd trzydziesty drugi 



Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorem pracy jest Jan Rzemykowski ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Trzewikodziób” i została wykonana farbami. 
Obrazek przedstawia sporego ptaka, z grubym i szerokim dziobem w 
kolorze brązowym. Kontur głowy ptaka jest niebieski, a sama głowa 
szaro-niebieska z dużymi czarno-białymi oczami. Tułów wydatny, w 
szarym kolorze. Tło obrazka jest intensywnie zielone. 

Slajd trzydziesty trzeci 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorem pracy jest Wiktor Kosiński z Niepublicznego Przedszkola 
Bajkowy Dworek w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Puszczyk” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia sporego ptaka o krępej budowie ciała i 
szaro-brązowym upierzeniu. Ptak ma duże oczy i szary dziób z niebieską 
plamką pośrodku. Długi ogon jest brązowy. Puszczyk siedzi na grubym, 
brązowym konarze. Tło rysunku jest zielone. 

Slajd trzydziesty czwarty 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorem pracy jest Kamil Guzowski ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Jemiołuszka” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia ptaszka o krępej budowie ciała, z 
upierzeniem w kolorach: brązowym, pomarańczowym i żółtym. Oko i 
dziób ptaszka są czarne. Na głowie brązowy, postrzępiony czub. 
Jemiołuszka siedzi na brązowej gałęzi z małymi, czerwonymi owocami. 
Tło obrazka jest beżowe. 

Slajd trzydziesty piąty 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Hanna Sypniewska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 



Praca jest zatytułowana „Szczudłak zwyczajny” i została wykonana 
farbami. Obrazek przedstawia czarno-białego ptaka z długimi, 
czerwonymi nogami. Szczudłak posiada długi i ostry czarny dziób. Głowa 
i tułów są białe, a grzbiet i skrzydło czarne. Ptak brodzi w wodzie z 
zieloną roślinnością. Tło obrazka jest intensywnie niebieskie. 

Slajd trzydziesty szósty 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Gabrysia Woźny ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Puszczyk” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia głowę puszczyka umieszczoną w 
centralnym miejscu. Puszczyk ma pomarańczowe oczy z czarną źrenicą 
oraz szary, gruby i krótki dziób. Duża głowa jest szara i posiada 
intensywnie pomarańczową, szeroką obwódkę. Tło obrazka jest zielone. 

Slajd trzydziesty siódmy 

Slajd zawiera pracę wyróżnioną w konkursie. 

Autorką pracy jest Gabriela Kozłowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. 

Praca jest zatytułowana „Jastrząb” i została wykonana kredkami 
woskowymi. Obrazek przedstawia stojącego na kamieniu dużego ptaka. 
Głowa jastrzębia jest szara, z żółtymi oczami i zaostrzonym, krótkim 
dziobem. Tułów u góry jest w brązowe plamy, w środkowej części ma 
brązowe prążki. Ogon jastrzębia jest dość długi w odcieniach brązu. 
Lotki brązowe i ciemnoczerwone. Tło obrazka jest zielone, lekko 
rozjaśnione. 

Slajd trzydziesty ósmy 

Slajd zawiera fioletowy napis z podziękowaniami za uwagę. 

Poniżej zamieszczono logotypy organizatorów – Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu i Szkoły Podstawowej nr 24 im. 
Bohaterów Września 1939 w Toruniu oraz logotypy partnerów – 
Polskiego Związku Logopedów oraz Biblioteki Pedagogicznej im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Pod nimi znajdują się: znak 
promocyjny województwa oraz herb z podpisem "Województwo 



Kujawsko-Pomorskie". Na samym dole znajduje się informacja, że 
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest 
Instytucją Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W prawym górnym rogu znajduje się pomniejszony motyw przewodni 
wystawy: śpiewający fioletowy ptaszek z pomarańczowym dzióbkiem i 
unoszącą się nad nim nutką. Ptaszek siedzi na brązowej gałązce z 
zielonymi listkami. W lewym górnym rogu oraz w prawym dolnym rogu 
znajdują się brązowe gałązki z zielonymi listkami. Tło slajdu jest 
jasnozielone, rozbielone. 

 


