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Jeśli czyta się wyblodowany tekst (treść dymków komiksowych) to powstaje zabawna rymowanka. 

 

Plansza komiksowa #02 – ZACHOWANIE W AUTOBUSIE - BAGAŻE  

Krokodylek Tirek wraz z przyjacielem zebrą zmierzają w stronę autokaru.  
Na wakacje! Na wakacje! (Zebra) 
Wszyscy dzisiaj wyjeżdżamy. (krokodylek Tirek)  
 
Krokodylek Tirek i zebra machają rodzicom na pożegnanie.  
Zebrze oczy zachodzą łzami ale wszyscy się uśmiechają.  
Już autobus na nas czeka. (Zebra) 
Pożegnajmy swoje mamy. (krokodylek Tirek)  
 
Zebra wkłada plecaki do górnych półek w środku autobusu.  
Tu plecaki, tam walizki... (narrator) 
Krokodylek Tirek wkłada walizki do bagażnika autobusu. Pomaga mu kierowca.  
W autobusie ścisk i piski. (narrator) 
 
Krokodylek Tirek siedzi obok zebry w autobusie. Jedzą kanapki i piją soczki.  
Dookoła zebry jest sporo śmieci w różnej postaci.  
Krokodylek zwraca się do zebry z uśmiechem.  
Tam papierek tu butelka... (krokodylek Tirek)  
Śmieci rośnie góra wielka. (krokodylek Tirek)  
 
Krokodylek Tirek pomaga zebrze pozbierać śmieci do woreczka.  
PAMIĘTAJ MAŁY SMYKU. (narrator) 
TRZYMAJ BAGAŻE NA PÓŁKACH I W BAGAŻNIKU! (narrator) 
 
Zebra z uśmiechem wyrzuca śmieci do kosza w autokarze.  
ŚMIECI WYRZUCAMY DO KOSZA. (narrator) 
NIE JESTEŚMY NA ŚMIETNIKU. (narrator) 
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scenariusze opracowali i napisali:  

Dorota Czachura & Krzysztof Czachura 
 

Zobacz naszą galerię interaktywną: 
> GALERIA 
> TUTORIALE  
 
Komiksy: 
> Zobacz paski komiksowe 
> Zobacz komiksy i plansze komiksowe  
> Zobacz jak kreujemy komiksy 
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Komiksy edukacyjne: 
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne 
 
Ilustracje: 
> Rysunki satyryczne 
> Ilustracje 
> Ilustracje reklamowe 
> Ilustracje motywacyjne 
 
Brand Hero 
> Zobacz galerię bohaterów marki  
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki 
> Zobacz jak kreujemy postacie 
 
Logo design: 
> Zobacz galerię logo 

> Zobacz jak projektujemy znak graficzny logo  

> Zobacz jakie powinno być dobre logo 

 

> POP ART 
> prezent spersonalizowany  

 
> Zobacz nasz fun page na Facebooku 
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