
Spotkanie z  Mają, zajęcia muzyczne - nauka tańca. 

W piątek 9 marca 2018 roku, gdy wszedłem do klasy i zdjąłem kurtkę 

pan Paweł popatrzył na mnie i powiedział, że jestem ładniej ubrany. Zapytał, gdzie się 

wybieram, czy chcę komuś zrobić niespodziankę. Tego dnia miałem spotkanie z Mają. 

Jeszcze przed lekcjami wybraliśmy kartki świąteczne przeznaczone do sprzedania i 

ułożyliśmy na stoliku. Staliśmy przy tym stoliku i pokazywaliśmy je kupującym. Wtedy 

zobaczyłem, że przyszła mama Mai, która ma ze mną zajęcia komputerowe. Mama 

Mai powiedziała, że mnie szuka i ucieszyła się, że właśnie mnie znalazła. Pochwaliła 

mnie za świetne radzenie sobie ze sprzedażą kartek i po chwili zabrała mnie na 



lekcję. Pani Agata rozmawiała z nią i powiedziała, że o godzinie 11.00 idziemy 

do sali 36 po Maję. Pod koniec zajęć rewalidacyjnych z panią Magdą 

pan Marek wyszedł i przyniósł śniadania dla mnie, Oli, Ilony, Agaty, Przemka i Pawła. Gdy 

skończyliśmy jeść zawołałem moją przyjaciółkę Agatkę i razem posprzątaliśmy tace, 

kubki. Zaniosłem z Agatką naczynia do kuchni. O godzinie 11.00 poszedłem z 

panią Agatą na górę do klasy Mai. Razem z Mają wróciliśmy do 

mojej sali. Poznałem Maję z moimi koleżankami i kolegami z klasy. Maja 

uśmiechnęła się do wszystkich, było jej bardzo miło. Mieliśmy zajęcia muzyczne z 

panią Ewą. Graliśmy na instrumentach, śpiewaliśmy i ćwiczyliśmy taniec w  kółku. Agatka 

patrzyła jak robię różne figury taneczne z Mają na wózku. Podobał się jej nasz 

taniec, pochwaliła nas. Zapytałem, czy mogę sobie zrobić ze wszystkimi zdjęcie grupowe. 

Zgodzili się i stanęli ze mną i Mają do zdjęcia. Po zajęciach Maja 



podziękowała mi za zaproszenie i powiedziała, że bardzo podobały się jej nasze 

zajęcia muzyczne. Podziękowała wszystkim za wspaniałą zabawę. Po Maję przyszła 

pani Kasia i wróciły na górę do jej klasy. To był fajny dzień 

w szkole i wspaniałe zajęcia muzyczne z moją przyjaciółką Mają. 


