
Propozycje działań edukacyjnych z dzieckiem na dni  

20 IV – 24 IV 20 r. 

GRUPA  III 

 

 

Temat: Tajemnice książek. 

 

20 IV 20 r. – poniedziałek 

 

1. Zabawy ruchowe- można wykorzystać niektóre pomysły zamieszczone na filmie, np. 

chodzenie po taśmie, chodzenie z woreczkiem na głowie, rzucanie do celu itp. Rodzic 

zwraca uwagę na bezpieczeństwo dziecka.  

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s 

 

2. Rodzic czyta zagadki, dziecko podaje odgadnięty wyraz i wskazuje, jaką głoską 

rozpoczynają się rozwiązania.  

  

W jednym pudełku mieszka ich wiele               

A do tych krążków śpieszy pędzelek (farby) 

 

Dobre ma zwyczaje, 

ludziom mleko daje. (krowa) 

 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże 

Czy już wiesz kto? (fryzjer) 

 

Jaki ptak kolorowy, 

uczy się ludzkiej mowy? (papuga) 

 

W dzień i w nocy pracuje. 

Chorym leki przepisuje. (lekarz) 

 

W małym domku same szyby, 

w środku woda – a w niej ryby.(akwarium) 

 

Jest pomarańczowa 

i wiele witamin w sobie chowa. (marchewka) 

 

Łatwa zagadka – krzesło dla dziadka. (fotel) 

 

3. Analiza i synteza słuchowa wyrazów: 

- Podział wyrazów na sylaby: kot, Ula, jajko, farby, sałata, biurko, komputer, samolot, 

lokomotywa itp.   

Ułóż tyle pasków papieru, ile sylab słyszysz. Ile ich jest? 

- Podziel wyraz na głoski. Ułóż odpowiednią liczbę kwadracików (jeden kwadrat to jedna 

głoska) do każdego wyrazu. 

- Samogłoska czy spółgłoska? Oznacz głoski na niebiesko – jeśli jest to spółgłoska lub na 

czerwono, jeśli słyszysz samogłoskę. 

-Wymyśl jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się od głoski: np. a, o, k, l, m itp. 

Następnie wyrazy, które mają tą głoskę głoskę w środku i na końcu wyrazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s


- „Ja mówię pierwszą połowę słowa, zgadnij jaka jest druga połowa?” – zabawa słowna. 

Rodzic podaje pierwszą połowę/sylabę wyrazu. Dziecko próbuje dokończyć. 

Np.; fo… sa, 

        Cia…sto 

        mo…rze,  itd. 

 

4. Wspólne z rodzicem oglądanie, czytanie książek w domu. Można przeczytać bajkę o 

Czerwonym Kapturku, aby następnie za pomocą sylwet zorganizować własne przedstawienie 

dla reszty domowników: 

 
Źródło: Zestaw zabaw cz.16 https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/ 

 

5. Zabawy grafomotoryczne: https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-

c4a9d28efcba/37955/Zabawy_grafomotoryczne_dla_6-latkow_pojazdy.pdf 

 

https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37955/Zabawy_grafomotoryczne_dla_6-latkow_pojazdy.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37955/Zabawy_grafomotoryczne_dla_6-latkow_pojazdy.pdf


21 IV 20 r. – wtorek 

1. Zabawa ruchowa ,,Po  nitce  do  kłębka’’- proszę  ułożyć  np.; sznurek, włóczkę, linę. 

Dziecko  stara  się  przejść  po  linie  stopa  za  stopą. 

2. Rozmowa  na  temat  papieru; 

 - Z  czego  powstaje papier? 

- W  jaki sposób powstaje ? 

Oglądanie  planszy  przedstawiającej  etapy powstawania papieru, rodzic czyta  opis. Dziecko  

opowiada, co widzi na obrazkach: 

https://sklep.educarium.pl/plansza-skad-sie-bierze-papier-jak-powstaje-k,3,255023,14967 

o Drwale ścinają drzewa w lesie 

o Pnie drzew przewożone są do tartaków, gdzie zostają pocięte na deski 

o Deski przewożone są do papierni (fabryki papieru), tam szatkuje się je na drobne kawałki, 

na wióry 

o W kotłach wióry są gotowane i mieszane, powstaje z nich papka, którą następnie na 

olbrzymich sitach odsącza się z wody 

o Na koniec walce prasują cienką wstęgę z papki powstałej po odsączeniu wody i suszą ją. 

Tak powstały papier zwija się w olbrzymie bele, które jadą do drukarni, gdzie drukuje się 

książki. 

Rozmowa na temat drzew: 

- jakie drzewa nadają się do produkcji papieru? (grube), 

- jak długo musi rosnąć drzewo zanim zostanie ścięte? 

Oglądanie kawałka pnia (krążek), na którym widoczne są słoje przyrostu. 

https://pixers.pl/fototapety/sloje-drzewa-akacjowego-przekroj-poprzeczny-39375872 

Rodzic  wyjaśnia dziecku, że każda linia ( koło) widoczne na krążku drzewa oznacza jeden 

rok. Dziecko  próbuje  liczyć  ile lat miało drzewo, z którego ucięty został krążek. 

Wyciąganie wniosków, że drzewo musi rosnąć bardzo długo, zanim można je będzie ściąć, 

aby wyprodukować papier. 

Zastanawianie się, czy można coś zrobić, aby nie zabrakło drzew potrzebnych do produkcji 

papieru (trzeba sadzić nowe drzewa) 

Zastanawianie się czy można coś zrobić, aby nie trzeba było wycinać tyle drzew, a jednak 

mieć papier (można zbierać makulaturę). 

 

3. Puzzle z  gazety 

- proszę  przygotować  stare  czasopisma  z  ilustracjami, klej, nożyczki  i  kartki  za  bloku. 

Rodzic  rozcina  wybraną  stronę z  czasopisma  na  części ( liczba  części  uzależniona  od  

możliwości  dziecka). Dziecko składa  stronę  z  części  i  nakleja  na  kartkę  papieru. 

 

4. Ćwiczenia  słuchowe połączone z przeliczaniem wyrazów – zabawa „Ile wyrazów 

słyszysz?” 

-Rodzic  czyta ciąg wyrazów. Zadaniem dziecka  jest przeliczenie  ich i podniesienie do 

góry kartonika z odpowiadającą cyferką. 

Będę wam czytała po kilka wyrazów z literą  „f”. Waszym zadaniem jest przeliczenie, ile 

wyrazów wymieniłam i pokazanie cyferki obrazującej ich liczbę,  np. 

Foka , gafa, szafa  (3) 

https://sklep.educarium.pl/plansza-skad-sie-bierze-papier-jak-powstaje-k,3,255023,14967
https://pixers.pl/fototapety/sloje-drzewa-akacjowego-przekroj-poprzeczny-39375872


pufa,  sofa, żyrafa, fotel  (4) 

kaloryfer, szafka, fotografia, farby, Franek,  futro, film (7) 

telefon, fryzjer, mizeria, fiołek, agrafka, fotograf  (5) 

fajka, Frombork, Francja, furtka, pojazd, fasola, Fuksja, fanfary, fala (8)   

Można wykorzystać  cyfry  z  tej  strony:            

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/08/liczby-szablony.html 

5. Praca  plastyczna – wykonanie  masy  papierowej 

Prosta i szybka masa papierowa krok po kroku: 

1. Podrzeć gazetę na mniejsze części i wkładać ją do miski z ciepłą wodą. ... 

2. Powstałą papkę można przełożyć do blendera/shakera i dolać wody. Zmiksować, aż 

powstanie gęsta papka. ... 

3. Przelać papkę na sitko i odsączyć. ... 

4. Do garnka wsypać 3/4 szklanki mąki, tyle samo lub mniej wody. ... 

5. Do sosu dołożyć masę z sitka, wymieszać. 

 

Z powstałej masy dziecko może np.; okleić  masą  słoiczek, a  po  wyschnięciu  wymalować  

farbami, uformować własną figurkę czy przedmiot. 

Inspiracje: https://kolecja.files.wordpress.com/2013/03/2.jpg  

https://i1.wp.com/www.mamocorobimy.pl/wp-content/uploads/2017/12/623A7FB1-9C13-

4FD9-B892-FE80E08C3056.jpeg?resize=300%2C225 

6. Zabawy matematyczne: https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-

c4a9d28efcba/37949/Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf 

 

22 IV 20 r. – środa 

1. Oglądanie  filmu o  procesie  powstawania  książki 

https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk 

,,Kto  tworzy  książkę? – dyskusja  na  podstawie  obejrzanego  filmu 

- dziecko  wymienia  nazwy  zawodów, które  przyczyniają  się  do  powstania  książki. 

Rodzic  dokonuje  analizy  głosek  nazw  zawodów, a  dziecko  łączy  z  czynnością, którą  

wykonuje: autor – pisanie  

                 grafik – rysowanie 

                 drukarz - drukowanie                

 

2. Rozwiązywanie  zagadek  - DLA  CHĘTNYCH  DZIECI 

Nietrudna to zagadka, 

Pierwsza karta książki to… (okładka) 

  

Każda książka, żeby była rozpoznana 

Musi być podpisana. 

Jak nazywają się słowa, 

W których się cała książka chowa? (tytuł) 

  

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/08/liczby-szablony.html
https://kolecja.files.wordpress.com/2013/03/2.jpg
https://i1.wp.com/www.mamocorobimy.pl/wp-content/uploads/2017/12/623A7FB1-9C13-4FD9-B892-FE80E08C3056.jpeg?resize=300%2C225
https://i1.wp.com/www.mamocorobimy.pl/wp-content/uploads/2017/12/623A7FB1-9C13-4FD9-B892-FE80E08C3056.jpeg?resize=300%2C225
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37949/Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/e99b8156-b925-4fb4-b6d8-c4a9d28efcba/37949/Zabawy_matematyczne_Orientacja_w_przestrzeni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk


Jak się ten człowiek nazywa, 

Co na okładce swojej książki bywa? (autor) 

  

Często w książkach obrazki się chowają, 

A ludzie, co je malują - jak się nazywają? (ilustratorzy) 

 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści. (książka) 

 

3. Wspólne  oglądanie  ,,biblioteczki  domowej’’ 

- dziecko  próbuje  określić  przeznaczenie  książki, jej  charakter . Rodzic  pomaga  

wymieniając  rodzaje  książek: kucharskie, historyczne, literatura  dla  dzieci  i  dorosłych, 

przyrodnicze, encyklopedie, biografie, dokumentalne, poradniki ( wszystko  w  zależności  od  

zasobów  domowych). Rodzic  krótko  opisuje  czym  się  charakteryzują  te  książki.  

 

4. Słuchanie  wiersza  B. S. Kossuth pt.; ,,Wielki  skarb’’ 

Mam przyjaciela- wielki skarb, 

największą radość w świecie. 

Któż to? Aha, nie powiem, nie... 

Z łatwością odgadniecie. 

 

Chciałbym z nim przebywać cały dzień, 

lecz mi nie daje niania. 

Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, 

dość tego czytania. 

 

Tak, książka to przyjaciel mój- 

przyjaciel prawie żywy. 

On opowiada cudów moc, 

o świecie prawi dziwy. 

 

O górach, morzach niesie wieść, 

o naszej, własnej ziemi, 

wypowie wiersz lub cudną baśń- 

czym?- Literkami swymi. 

 

Więc cieszę się, że książkę mam. 

Och, czytać pragnę wiele! 

Nie niszczę ich, bo książki me- 

najlepsi przyjaciele.     

- Jakie  informacje  można  znaleźć  w  książkach? 

- Co  oznacza  sformułowanie ,,książka  moim  przyjacielem’’? 

- Czy  autorka  miala  na  myśli  takiego  przyjaciela, z  którym  można  bawić  się, biegać?   

                                                                                        



5. Wykonanie  własnej  książeczki – praca  dowolna ( z  dostępnych  materiałów  i  na  

dowolny  temat) 

Inspiracje:  

- książeczka o modzie- https://dzikajablon.files.wordpress.com/2014/11/dzika-jablon749d.jpg 

- szablon do stworzenia komiksu- 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1210&nomenu=1&oe=UTF-

8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100% 

 

6. „Łowimy rybki” –  należy przygotować kilka rolek po papierze toaletowym, farby, 

pędzelek, kubeczek z wodą, kolorowy papier, nożyczki, metalowe spinacze do papieru, 

magnez, sznurek i patyk (np. długą drewnianą łyżkę). Poprosimy dziecko, aby pomalowało 

farbami rolki i zrobiło z nich kolorowe rybki. Może dokleić płetwy i ogony z kolorowego 

papieru. Do każdej rolki rodzic przyczepia metalowy spinacz do papieru. Następnie należy 

Przygotować wędkę – zawiązać jeden koniec sznurka na patyku, a do drugiego końca sznurka 

przyczepić magnes. Zachęcamy dziecko do zabawy w łowienie rybek. W trudniejszym 

wariancie – dla dzieci, które znają litery – można na każdej rybce napisać literę, a gdy dziecko 

ją złowi, ma podać nazwę przedmiotu zaczynającą się daną głoską. 

 

23 IV 20 r. – czwartek 

 

1. Zabawa  ruchowa  przy muzyce ,,Taniec’’ 

Wspólny  z  rodzicem  lub  swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej  odpowiada, to 

wspaniała forma ekspresji . Można wprowadzać elementy, które wzbogacą zabawę: paski 

krepiny, tasiemki, balony. Alternatywą jest "taniec na gazecie". Puszczając dowolną muzykę 

tańczycie na rozłożonej gazecie, nie wolno jednak dotknąć podłogi żadną częścią ciała. Z 

każdą następną rundą składacie gazetę na pół. Na koniec można  zliczyć  liczbę rund. 

 

2. Ustalenie wyniku dodawania i  odejmowania na podstawie manipulowania 

cukierkami. 
Przed  dzieckiem  znajduje  się  talerzyk i kubeczek. Na środku stoją talerze: z cukierkami i 

ciastkami.  

Uwaga ! Można  zastąpić  prawdziwe  cukierki  zrobionymi  przez  dzieci  lub owocami (dwa  

rodzaje) 

Rodzic ,,zaprasza’’  dziecko  na urodziny  ulubionego  bohatera  bajkowego. Dziecko może 

sobie zabrać dwa ,,cukierki’’ i położyć je na swój talerzyk. Dziecko zabiera  jeszcze jednego 

,,cukierka’’ i dokładają do dwóch pozostałych. 

Rodzic  zadaje pytanie: 

- Ile mieliśmy cukierków/2/, ile dołożyłeś (- łaś)/1/. Czy cukierków po dołożeniu przybyło 

czy ubyło? 

Rodzic   nalewa dziecku  herbaty do kubeczka ( lub  inny  ulubiony  napój). Dziecko ocenia, 

że ma mało herbaty w kubeczku i że trzeba dolać, żeby było więcej. Rodzic  dolewa dziecku  

herbaty do kubeczka. Rodzic  tak prowadzi rozmowę, żeby można było wyciągnąć wniosek, 

że dokładam; to jest czegoś więcej, dolewam to przybywa./dokładam, dolewam czyli dodaję/. 

Dziecko zabiera 4 ciastka,  dodaje  jeszcze dwa. Rodzic  pyta; - Ile masz  razem? 

Dziecko  zjada  po  jednym  ciastku  i cukierki,- liczy za  każdym  razem - ile  zostało? 

 wypija  herbatę. 

https://dzikajablon.files.wordpress.com/2014/11/dzika-jablon749d.jpg
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1210&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%25
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1210&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%25


 

 

3. Utrwalanie znaku dodawania i układanie  równania: 2 + 1 = 3 

Uwaga! 

Proszę  o  przygotowanie: np.: kolorowych  patyczków   lub  mniejszych  klocków, karteczki  

z  cyframi ( do  wykorzystania  z  poniedziałku), karteczki  ze  znakami ,,=’’ ,,+’’ ,,-‘’ 

Rodzic  przypomina  zabawę  w  ,,Urodziny  ulubionego  bohatera  bajkowego’’. Dziecko  

próbuje  ułożyć  zapis  działań  podjętych  w  zabawie  za  pomocą  np. patyczków ( dzieci  5 i 

6 – letnie). Dzieci  zdolne  i  starsze  podpisują  cyframi 

Cukierki    2 + 1 = 3,     3 -1 = 2,     2 – 1 = 1 

Ciastka      4 + 2 = 6,    6 – 1 = 5,    5 – 1 = 4  itd.  – dziecko  odczytuje  zapis  równi  

                                                        

4. Zabawa relaksacyjna: „Spacer” 

Dziecko  w  parze  z  Rodzicem. Dziecko leży na brzuchu, a  Rodzic siedzi koło niego i 

palcami delikatnie „spaceruje” po jego plecach, w różnych kierunkach. W tle można 

odtwarzać muzykę relaksacyjną. 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU 

 

5. Ćwiczymy nazywanie emocji: wykonanie karty pracy. Dobieranie emocji do 

konkretnych sytuacji oraz uzupełnianie układanki odpowiednimi minkami.  

https://akademia.pwn.pl/view/f1922ba8-091d-4d3d-9a45-13ae70dabcb0/37671/Emocje_4-5-

latki_Uczuciowa_ukladanka.pdf 

 

24 IV 20 r. - piątek 

 

1. Słuchanie piosenki pt.: ,,Cała  Polska  czyta  dzieciom’’ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU 

- zachęcamy dziecko do śpiewania refrenu 

Ref.  

Cała Polska czyta dzieciom 

Z wieczora i z rana 

Cała Polska czyta dzieciom 

Bo Polska to Mama 

 

Przędzie się z uczuć i liter 

Wyobraźni nitka płocha 

Cała Polska czyta dzieciom 

Bo Polska je kocha 

 

W otwartych książkach otwarte serca 

Cieszą się z nami kartki skrzydlate, 

Dzieci tak lubią, że bajki lubią, 

Gdy są czytane przez Tatę! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU
https://akademia.pwn.pl/view/f1922ba8-091d-4d3d-9a45-13ae70dabcb0/37671/Emocje_4-5-latki_Uczuciowa_ukladanka.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f1922ba8-091d-4d3d-9a45-13ae70dabcb0/37671/Emocje_4-5-latki_Uczuciowa_ukladanka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU


2. Słuchanie  wiersza  Bożeny  Formy pt.; ,,Książki’’ 
Gwar i hałas dziś od rana, 

rzecz się stała niesłychana. 

Sklep z książkami moi mili 

puchacz z sową otworzyli. 

 

 W książkach mądrość, 

w książkach wiedza, 

więc księgarnię czas odwiedzać. 

Co dzień w każdej wolnej chwili 

dużo czytać moi mili. 

 

 Książki piękne, kolorowe, 

historyczne, przygodowe. 

W każdej nowe opowieści, 

wszystkich w głowie nie pomieścisz. 

 

 Do nas, do nas zapraszamy, 

moc ciekawych książek mamy. 

Dla tych dużych i tych małych, 

zbiór powieści doskonałych. 

  

- Jak nazywa się sklep, w którym sprzedaje się książki? 

(Rodzic  wyjaśnia różnicę między księgarnią a biblioteką) 

- Dlaczego ludzie czytają książki? 

 

Rodzic  powinien   zachęcać  dziecko  do zainteresowania  się  książeczkami ( dzieci  

potrafiące  czytać – do  podejmowania samodzielnie  czytania, dzieci, które  nie  osiągnęły  tej  

umiejętności  do  słuchania, oglądania) . Dziecko zastanawia się jak opisać to, co znajduje się 

na okładce wybranej książki.  

Można  pobawić  się  w  księgarnię – dziecko  podchodzi  do  Rodzica  i  opisuje  to  co  

znajduje  się  na  okładce  wybranej  książki Dziecko zastanawia się jak opisać to, co 

znajduje się na okładce wybranej książki.  

 

- Proszę o książkę, na okładce której narysowana jest..... 

 

Aby zachęcić dziecko do dłuższej wypowiedzi, Rodzic zadaje pytanie: 

- Co jeszcze jest na tej okładce, ponieważ nie wiem dokładnie, którą książkę chcesz kupić? 

Dziecko nie powinny pokazywać książek palcem. Oglądanie  w  ciszy  ,,zakupionej’’ książki 

Rozmowa  z  dzieckiem 

- O  czym  jest  ,,kupiona’’  przez  ciebie  książka? 

- opisz  jej  wygląd ( okładka, tytuł, autor, treść, obrazki, ponumerowane  strony) 

- Skąd  poza  księgarnią  mamy  książki? (biblioteka) 

Rodzic  tłumaczy  dziecku  na czym  polega  działalność  biblioteki 

 

3. Wykonanie  zakładki  do  książki   

Na pasku wyciętym wcześniej z bloku technicznego, dziecko  nakleja  dowolne  elementy  



wycięte  z  gazet, czasopism, papieru  kolorowego. Z jednej strony rysuje postać z ulubionej 

bajki (dowolnej) 

Inspiracje: https://www.multibiblioteka.waw.pl/wp-content/uploads/2019/02/dscf0035-

poziom-500.jpg 

  

4. Wykonanie kart pracy (litera N była już wprowadzona, ale warto ją utrwalić): zachęcamy 

dziecko do czytania, dobierania takich samych sylab, pisania po śladzie.  

https://akademia.pwn.pl/view/3d56e1d6-0cc5-4b7b-8151-

489094af3910/37892/NT6_Dzien_i_noc_tydzien_30.pdf 

 

Propozycje  dodatkowe: 

-dzieci  nadal  pamiętają  dokładnym  myciu  rąk i  zachowaniu  zaleceń 

- dbamy  o  porządek  w  pokoju – sprzątamy  po  skończonej  zabawie 

- Rodzice  powinni  zachęcać  swoje  ,,pociechy’’ do  pomocy w  drobnych  pracach  

domowych 

- dziecko  samodzielnie  się  ubiera  i  rozbiera, nazywa  przy  tym  części  garderoby 

- podaje  nazwy  produktów  spożywczych / posiłków  podczas  śniadania 

- nazywa  zabawki  i  przedmioty  toaletowe  podczas  kąpieli 

- opowiada  bajkę  mamie / tacie  na  dobranoc 

- gra edukacyjna- klasyfikowanie, porządkowanie: http://scholaris.pl/resources/run/id/112608  

- zachęcamy do oglądania z dzieckiem Domowego Przedszkola: 

https://vod.tvp.pl/website/domowe-przedszkole,8237032 

- przykłady ciekawych doświadczeń, które można przeprowadzić z dzieckiem w domu: 

https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/ 

- gra edukacyjna- Zaznacz, co zaczyna się na wybraną literkę:  

http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na-literke 

- gra edukacyjna- Dopasuj literkę: 

http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki 

 

Życzymy  wytrwałości  i  zdrowia! 

 

Powodzenia! 

 

Opracowały: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 
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