
Poniedziałek 15 czerwca

Temat: Nadchodzi lato.

 
Przebieg zajęć:

1. „Geometryczny kod”- wprowadzenie do tematu zajęć.

Rodzic wręcza dziecku karteczki, na których znajdują się figury geometryczne
oraz  litery  „L”,  „a”,  „t”,  „o”.  Następnie,  w  widocznym  miejscu  umieszcza
legendę  do odpowiedniego ułożenia figur. Dziecko układa litery zgodnie ze wzorem
i odczytuje powstały wyraz.

L a t o

 
 



Wykorzystując litery z napisu, zabawę można rozbudować w następujący 
sposób:
- rodzic mówi wyraz, a dziecko wskazuje, którą głoskę słyszy na początku
- rodzic mówi wyraz, a dziecko wskazuje, którą głoskę słyszy na końcu
- rodzic wskazuje literę, a dziecko wymyśla wyraz rozpoczynający się na nią
- rodzic wskazuje literę, a dziecko wymyśla wyraz kończący się nią

2. „Z czym kojarzy mi się lato?”- technika niedończonych zdań.

Rodzic, pyta dziecko z czym kojarzy mu się lato. Rzuca do niego piłkę 
i zaczyna zdanie: 

Lato kojarzy mi się...
Dziecko łapie piłkę i kończy wypowiedź.

3. „Tato, czy już lato?” - słuchanie wiersza Beaty Szelągowskiej

„Tato, czy już lato?
Beata Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:

Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;

Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;

Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;

Po boćkach uczących się latać;
Po ogrodach tonących w kwiatach;

Po świerszczach koncertujących na łące;
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;

Po zapachu skoszonej trawy i róż;
I… już! 

Dziecko uważnie słucha wiersza, a następnie stara się wymienić jak najwięcej
obiektów, które wystąpiły w jego treści.

4. „Quiz  czterech  pór  roku”  -  zabawa  podsumowująca  i  sprawdzająca
wiedzę.

Rodzic czyta zdanie, a dziecko odpowiada PRAWDA lub FAŁSZ”

• Mamy 4 pory roku
• Po zimie zaczyna się lato.



• Kalendarzowe lato zaczyna się w czerwcu
• Zimą bawimy się na śniegu.
• Lato ma długie dni.
• Jesień jest po lecie.
• Latem występują wysokie temperatury.
• Jesienią zbieramy dary lasu i ogrodu.
• Wiosna ptaki wracają z ciepłych krajów.
• Lato to dobra pora na sanki.
• Zimą rosną smakowite owoce.
• Lato to najcieplejsza pora roku.

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego, który być może, 
odsłoni przed Wami inne tajemnice najcieplejszej pory roku.

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Letnie memory” - zabawa ćwicząca pamięć świeżą i umiejętność 
koncentracji.

Do zabawy potrzebne Wam będą koła wycięte z białego, technicznego papieru
(np. 12szt). Na każdym z kół, dziecko ma narysować symbole kojarzące mu się z
latem np. słońce, palma, lody, okulary, piłka plażowa, fale. Każdy obrazek musi być
narysowany podwójnie. Teraz można przystąpić do gry. Rozłóżcie koła obrazkiem do
dołu.  Następnie  odkrywajcie  je  szukając  par  tych  samych  symboli.  Wygrywa  ta
osoba, która zbierze najwięcej par.

Miłej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4


Wtorek 16 czerwca

Temat: Lody, lody dla ochłody.

1. „Dzień dobry” - zabawa na powitanie usprawniająca motorykę dużą..

Kółko małe dziecko rysuje palcem w powietrzu małe kółko
Kółko duże dziecko rysuje palcem w powietrzu duże koło
Głowa prosto ręce w górze w pozycji wyprostowanej unosi wysoko ręce
Schyl się w prawo, pochyla się w prawą stronę
Schyl się w lewo pochyla się w lewą stronę
Tak się w lesie chwieje drzewo. kołysze uniesionymi rękoma na boki

2. Zagadka jako wprowadzenie do tematu zajęć.

„Śmietankowe, owocowe, zimne, słodkie, kolorowe. 
Jadamy je w lecie. 

Co to? Pewnie wiecie?” (lody). 

3. „Lodowa układanka” - ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego.

Wspólnie  z  dzieckiem  stwórzcie  pomoce  do  zabawy:  narysujcie  sylwety
(mama, tata, synek, córka) i  sylwety do manipulacji wycięte z  kolorowego papieru
(cztery trójkąty jako rożki – dwa małe i  dwa duże; lodowe kulki w różnych kolorach:
brązowe, białe, zielone, czerwone, pomarańczowe – duże i małe). 

Dziecko ma za zadanie układać obok sylwet postaci właściwe sylwety rożków
i  lodów, zgodnie z treścią zadania, które czyta rodzic. 
 „Z nieba lał się żar. Słonce świeciło bardzo mocno, a na horyzoncie nie było
widać żadnej, choćby najmniejszej chmurki. Dzisiaj cała rodzina: mama, tata, Kasia
i Adaś wybrała się na lody. W ich ulubionej lodziarni  zawsze był ogromny wybór.
Lody miały tyle smaków i kolorów, że mały Adaś nie mógł ich zliczyć. Jednak i tym
razem każdy poprosił o ulubione smaki: Kasia – w małym rożku trzy małe kulki: dwie
czekoladowe i jedna pomarańczowa; Adaś – w małym rożku dwie małe kulki: jedna
truskawkowa, a druga śmietankowa; mama – w dużym rożku dwie duże kulki: jedna
o smaku  kiwi  i druga  truskawkowa;  tata  –  w dużym rożku  trzy  duże  kulki:  jedna
czekoladowa i dwie śmietankowe.”

Przeczytaj  tekst  ponownie,  aby  dziecko  miało  możliwość  sprawdzenia  czy
prawidłowo wykonało zadanie. 
  
3. „Ułóż  tak  samo  jak  ja”  -  zabawa  ruchowa  doskonalenie  pamięci
wzrokowej.

Do zabawy możecie wykorzystać sylwety lodów z poprzedniego zadania lub,
jeśli jest taka możliwość, wydrukować nowe. Pamiętajcie jednak, że potrzebne będą



nam  podwójne  obrazki.   Rodzic układa  przykładową  sekwencję,  np.  z pięciu
obrazków różnych rodzajów lodów. Czynnościom tym przygląda się dziecko, które
siedzi obok. Następnie rodzic zasłania ciąg obrazków, a dziecko odwzorowuje ich
ułożenie   z  pamięci,  układając  pod  spodem  obrazki  z  drugiego  kompletu.  Po
wykonaniu zadania rodzic odsłania wzór, a dziecko sprawdza poprawność. 

 

4. „Ulubione lody” - praca plastyczna łącząca różne techniki.

Potrzebne będą:
•płatki kosmetyczne,

•farby,

•woda,

•pipetka (może zastąpić ją mała łyżeczka)

•papier techniczny kolorowy (można pokolorować biały na wybrany kolor)

•brązowy karton,

•nożyczki,

•brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji



Przygotowanie  naszych  lodów  to  wieloetapowa  praca.  Najpierw  trzeba
zabarwić  waciki,  które  będą  naszymi  kulkami  lodów.  Wystarczy  odrobinę  farby
rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą polewać waciki. Zabawa w wylewanie
kolorowej wody pipetką z pewnością bardzo spodoba się dziecku. Tak przygotowane
waciki trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to zrobić na słońcu. W międzyczasie można
przygotować pozostałe elementy. Z kartonu wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na
kolorowe kartki. Potem nakładamy już tylko lody i dekorujemy według smaku :)

  

    

Źródło „Dzieciakiwdomu.pl”

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda fabryka produkująca lody zachęcam do
obejrzenia filmu.

 https://www.youtube.com/watch?v=5b9Wfd5gqvE 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Każde dziecko wie, że w upalne dni najlepszym ochłodzeniem są lody. Dlatego

https://www.youtube.com/watch?v=5b9Wfd5gqvE


proponuję Wam wykonanie zdrowego, orzeźwiającego sorbetu truskawkowego. Oto 
przepis:

Sorbet truskawkowy
 

Składniki:  �
około 4 kg truskawek (lub innych owoców, np. malin, brzoskwiń, kiwi)  �
pół szklanki soku z cytryny  �
około 8 łyżek cukru (cukier nie jest konieczny) 

Wykonanie: 
Owoce należy dokładnie umyć i  pozostawić do wysuszenia. Gdy wyschną,  oberwać 
szypułki, a truskawki pokroić na ćwiartki i wsypać do miski. Następnie wlać sok 
z cytryny i zasypać cukrem. Całość odstawić na 30 minut, aż owoce puszczą sok, po 
czym włożyć do zamrażalnika na około 2-3 godziny. Zamarznięte truskawki 
zmiksować blenderem na gładką masę – sorbet jest gotowy do spożycia. Jeśli chce 
się podać lody później, należy odstawić sorbet do zamrażalnika i wyjąć tuż przed 
podaniem. Można przygotować sorbety w kilku smakach. 

Smacznego!!

Środa 17 czerwca

Temat: Napoje chłodzące.

Przebieg zajęć:

Zabawy kształtujące świadomość stałej ilości płynów 
oraz d  oskonalące umiejętność ich mierzenia .



 

1. Nalewanie wody do butelek i zaznaczanie, ile jej jest. Rysowanie podziałki.
Wręczamy dziecku butelkę,  naczynie i  lejek.  Prosimy aby włożyło lejek do

butelki, nabrało pełne naczynie wody i nie rozlewając wlało do butelki. Mazakiem
zaznacza  na  butelce  dokąd  sięga  woda.  Następne  naczynie  pełne  wody  dziecko
wlewa do butelki.  Zaznacza kreską,  dokąd sięga woda.  Wlewa następne naczynie
pełne wody Zaznacza kreską ... 
- Czy wiesz ile naczyń pełnych wody jest w butelce?

Wlewa czwarte naczynie pełne wody i zaznacza kreską. Wlewa następne 
i zaznacza kreską.
- Czy wiesz, ile już jest wody w butelce, chodzi mi o naczynia? 

W taki sposób dziecko napełnia butelkę: wlewa naczynia pełne wody, zaznacza
kreską.  Następnie  próbuje  ustalić,  ile  wody  jest  w  butelce,  np.  siedem  naczyń,
dziewięć naczyń itd. 

2. Czy wody w butelce jest tyle samo?- zabawa w eksperymentowanie

Przygotowujemy jednakowej wielkości plastikowe butelki z zakrętką, 
napełniamy je wodą około 1/3 butelki.

- do każdej butelki dziecko dolewa zabarwionej wody np. atramentem, farbą itp.
- sprawdza czy w każdej butelce jest tyle samo wody
- dziecko otrzymuje zakręcona butelkę  i samodzielnie obserwuje zachowanie się

wody w butelce przy zmianie położenia: przechylamy, kładziemy poziomo, 
odwracamy
- za każdym razem dziecko opowiada o swoich spostrzeżeniach: czy wody w 
butelce jest tyle samo?

3. „Odlewanie i dolewanie wody?” - zabawa w eksperymentowanie

Przygotowujemy 5 butelek tej samej wielkości po tyle samo wody , lejek , 
dzbanek z wodą, miarkę np. pudełko po jogurcie.

- sprawdzamy czy wody jest tyle samo we wszystkich butelkach
-wodę z  pierwszej butelki wlewamy do pojemnika po jogurcie, mierzymy ile 
pojemników wody mieści się w tej butelce
- do drugiej  butelki dolewamy 1 pojemnik po jogurcie, sprawdzamy czy jest tyle 
samo?(zaznaczamy flamastrem poziom wody)
- do trzeciej wlewamy 2 pojemniki po jogurcie ,sprawdzamy czy jest tyle samo? 
następnie odlewamy 2 pojemniki po jogurcie i sprawdzamy czy coś się zmieniło?
- wodę z czwartej butelki wlewamy do piątej (już z wodą) i sprawdzamy czy się 
zmieści?

4. Poznajemy jednostkę pojemności – litr.

Przygotowujemy butelkę litrową, półlitrową, dwulitrową. Rodzic rozpoczyna



zabawę pogadanką:
Popatrz na butelki. W takich butelkach kupuje się napoje. To jest butelka, w

której mieści się jeden litr płynu. Zaraz to sprawdzimy. 
Rodzic prosi dziecko aby włożyło do butelki lejek i przytrzymało ją, a rodzic

kontynuuje: Mam pojemnik, miarkę jednolitrową (pokazuje). Do tej kreski (pokazuje)
... jest jeden litr. Nabiorę jeden litr wody. Teraz wleję go do butelki. Jest pełna. To
prawda, że mieści się w niej jeden litr. 

To  jest  butelka  dwulitrowa.  Sprawdzamy,  czy  to  prawda.  Musi  się  w  niej
zmieścić tyle wody, co w dwóch butelkach litrowych. Napełniam wodą drugą butelkę
litrową.  A teraz wlejemy wodę z tych dwóch butelek jednolitrowych (pokazuje) do tej
dwulitrowej. Zgadza się, butelka jest pełna. 

W  tej  małej  butelce  mieści  się  pół  litra.  Połowa  dużej,  litrowej  butelki.
Sprawdzamy, czy tak jest. Mam dwie półlitrowe butelki puste (pokazuje). Rozleję do
nich wodę z tej litrowej butelki Udało się, butelki są pełne. 

A teraz sprawdzamy w drugą stronę. Woda z dwóch półlitrowych butelek musi
się zmieścić w jednej litrowej. Przelewam.  Zgadza się. 

Myślę, że potraficie rozróżniać butelki, bo wiecie, ile to jest litr, dwa litry i pół
litra

Następnie dziecko, z pomocą rodzica dokonuje tych samych eksperymentów
starając się przez cały czas mówić o tym, co robi.

Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił w matematycznych wyzwaniach polecam
stronę

https://www.superkid.pl/matematyka-cwiczenia-online 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA
Masażyk

SŁOŃ NA WYCIECZCE
Bolesław Kołodziejski
 
Szedł sobie słoń na wycieczkę, (naciskamy plecy dziecka na przemian 

ułożonymi płasko dłońmi)
z tyłu na plecach miał teczkę, (rysujemy prostokąt)
nos długi – trąbę słoniową (rysujemy długą, zakręconą trąbę)
i kiwał na boki głową. (ujmujemy głowę dziecka i kołyszemy na boki)
Wolno szedł słonik, szurając (naciskamy plecy dziecka na przemian 

ułożonymi płasko dłońmi)
nogami jak wielkie kloce. (naciskamy złączonymi dłońmi)
Tak ociężale jak…słonie (naciskając dłońmi , przesuwamy 
szedł sobie wolniutko po drodze. je wzdłuż kręgosłupa ku górze)

Wspaniałej zabawy!

https://www.superkid.pl/matematyka-cwiczenia-online


Czwartek 18 czerwca

Temat: Co można robić latem?

Przebieg zajęć:

1. Śpiewanka-powitanka.

Siadamy naprzeciwko dziecka.  Najpierw,  na  melodię  „Panie  Janie”,  śpiewa
rodzic,  a  następnie  dziecko.  Na słowa „przytulamy”  ściskajcie  się  najmocniej  na
świecie.

„Witaj (tu wstaw imię dziecka)
Jak się masz? Jak się masz?

Bardzo się kochamy,
mocno przytulamy.

To nasz czas, to nasz czas”

„Witaj (mamo lub tato)
Jak się masz? Jak się masz?

Bardzo się kochamy,
mocno przytulamy.

To nasz czas, to nasz czas”

2. „Przyszło lato” - wspólne słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

„Przyszło lato” 
sł. Marek Bartkowicz, muz. Robert Obcowski

Ref. Przyszło lato, przyszło lato. 
Co wy na to, co wy na to? 

Ja wyjadę na Mazury. 
Ja nad morze, albo w góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI


I. Wybuduję zamek z piasku. 
A ja sobie gdzieś do lasku 

pójdę z kimś, a może z nikim. 
Po prześliczne borowiki. 

Bo ja lubię zbierać grzyby. 
A ja wolę łowić ryby 

z moim dziadkiem albo tatą. 
Przez calutkie nawet lato. 

Ref. Przyszło lato, przyszło lato...

II. Ja pojadę na kajaki, 
żeby obserwować ptaki. 

Będę kąpał się w jeziorze. 
Ja na piasku się położę. 

Już od dawne o tym marzę, 
że pojadę gdzieś na plażę, 

do Szczecina lub gdzieś dalej 
 bo tam bardziej się opalę. 

Ref. Przyszło lato, przyszło lato...

III. Będę bawił się latawcem. 
Będę szaleć na huśtawce. 

Ja poleżę na hamaku 
i posłucham śpiewu ptaków. 
No bo latem wszystkie ptaki
 robią zawsze rwetes taki, 

że to właśnie dzięki ptakom 
wszyscy wiemy, że już lato.

Ref. Przyszło lato, przyszło lato...

Po wysłuchaniu utworu muzycznego, rodzic pyta dziecka, z czym kojarzy mu
się ta muzyka, w jaki wprowadza go nastrój oraz po czym można to wywnioskować
(jaki ma charakter,  jakie tempo – czy jest szybka, czy wolna, wesoła czy smutna,
energiczna czy spokojna, czy zachęca do podskoków, czy może do odpoczynku?). 

Następnie  zadaje  pytania  dotyczące  treści,  będące  jednocześnie  okazją  do
dłuższej rozmowy: 
- Jakie plany na spędzenie lata mają śpiewające dzieci?
- Jakie aktywności można podejmować latem, a zimą jest to niemożliwe?
- Dlaczego tylko latem można kąpać się w jeziorze?
- Co takiego robią ptaki, że utwierdzamy się w przekonaniu, że już jest lato?

3. „Pudełkowa orkiestra” - zabawa ćwicząca koordynację słuchowo-ruchową
i doskonaląca poczucie rytmu.

Przygotowujemy dwa plastikowe pudełka i dwie pałeczki (mogą zastąpić je



łyżki, patyczki itp.). Włączamy naszą piosenkę, a dziecko uderza w pudełka 
w określony sposób.

Refren uderzamy pałeczkami w dwa pudełka jednocześnie, krzyżując ręce
przy co drugim uderzeniu

I    zwrotka uderzamy pałeczką trzymaną w prawej ręce, raz w jedno pudełko, 
raz w drugie

II  zwrotka uderzamy pałeczką trzymaną w lewej ręce, raz w jedno pudełko, 
raz w drugie

III zwrotka uderzamy pałeczkami na przemian-raz prawą ręką w pudełko po 
prawej stronie, raz lewą ręką w pudełko po lewej stronie

4. Wspólne tworzenie układu tanecznego do piosenki.

Pozwolcie dzieciom wymyślać kroki do układu. Jeśli będzie trzeba, zapisujcie
je na kartce. Uporządkujcie wszystkie ruchy i zatańczcie razem przy piosence.

Jeśli nie będziecie mieli weny twórczej, zapraszam do skorzystania 
z poniższych propozycji:
- krok odstawno-dostawny, ręce kręcą młynek
- trzy kroki w bok, podskok i klaśniecię i powrót w lewą stronę w ten sam sposób
- krok w prawo, kolano i ręce do góry, krok w lewo, kolano i ręce do góry
- podskoki w miejscu i wymachy rąk
- obroty w miejscu, machanie rękoma
- trzy kroki w tył zakończone klaśnięciem, trzy kroki w przód zakończone 
klaśnięciem.

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Sylabowe  obrazki”  -  zabawa  doskonaląca  umiejętność  globalnego
czytania i dzielenia wyrazów na sylaby.

Rodzic kładzie przed dzieckiem obrazki i napisy (drukujemy - jeśli jest taka
możliwość,  a  jeśli  nie,  wykorzystujemy  obrazki   z  letniego  memory).  Dziecko
wypowiada na głos nazwy poszczególnych rzeczy,  odszukuje napis i  kładzie przy
odpowiednim obrazku.  Następnie dzieli  wszystkie wyrazy na sylaby i  określa  ich
ilość.

LODY TĘCZA
KOSTIUM SŁOŃCE



KLAPKI OKULARY

Kolejnym zadaniem do  wykonania,  będzie  ułożenie  wyrazów z  rozsypanki
sylabowej. Za pierwszym razem dziecko może mieć przed sobą całe napisy 
i wzorować się na nich. Następnie, może spróbować złożyć napisy bez patrzenia na
ich odpowiedniki.

LO DY
KOS TIUM

KLAP KI
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TĘ CZA
SŁOŃ CE

O KU LA RY
Bawcie się dobrze, kochane przedszkolaki.

Piątek 19 czerwca

Temat: Letnie harce.

Przebieg zajęć:

1. Rodzic czyta rymowankę, a dziecko wykonuje zadania zawarte w jej 
treści.

„IDĘ SOBIE TUP TUP TUP”

Idę sobie: tup, tup, tup.
O! Kałuża! Chlup! Chlup! Chlup!
Za kałużą duży rów.
Hop! I idę dzielnie znów.
Wspinam się po drabinie,
Idę po cienkiej linie.
Schodzę po drabinie w dół,
I kłaniam się wszystkim wpół.
Staję prosto przy ścianie,
Ręce opieram na niej.



Pcham ścianę z całej siły,
Nie jestem dla niej miły!
Mam ręce podniesione,
Wiruję w prawą stronę.
Teraz opuszczam ręce,
W lewa stronę się kręcę. 

2. „Słoneczko”

Rodzic kładzie się na podłodze w pozycji gwiazdy (rozciągnięte ramiona, 
rozszerzone nogi). Dziecko chodzi wokół, przekraczając ponad ramionami i nogami 
partnera.

3. „Gorąca plaża”

Dziecko  biega  swobodnie  po  pokoju  przy  muzyce.  Na  przerwę  w  muzyce
wykonuje polecenia:  „Na podłodze zostają: dłonie i stopy, kolana i łokcie, plecy itp.

4. „Muszelki”

Dziecko siada na podłodze w siadzie prostym. Na sygnał rodzica zamyka się 
jak muszelka – ugina nogi, splata ręce na kolanach, chowa głowę. Na sygnał rodzica 
muszelka się otwiera – dziecko rozkłada ręce w bok, nogi wyprostowane w górę. 
Wytrzymuje w tej pozycji dwie – trzy sekundy. 

5. „Łodzie” 

Rodzic wręcza dziecku kocyk do ćwiczeń. Dziecko siada w siadzie skrzyżnym 
na linii wyznaczonej na podłodze pokoju. „Podróżnik” wsiada do łodzi – klęka na 
kocyku i odpycha się rękami od podłogi. Płynie na drugą stronę brzegu. 

6. „Wyspa” 

Na środku pokoju ustawiamy miskę lub wiaderko. Dziecko rzuca małą piłką do
celu, za każdym razem zmieniając miejsce stania.

7. „Szum morza” 

Dziecko naśladuje falujące morze: ręce unosi do góry, naśladuje nimi fale. 
Następnie porusza się po całym pokoju, naśladując dźwięk morza: szszszsz. 

Kochani! Jeśli macie jeszcze trochę energii, zapraszam do ćwiczeń z Lilusią
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&t=87s 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&t=87s


ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Dyktando graficzne” - rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej 
i logicznego myślenia.

Pokolorujcie odpowiednie kwadraciki, według specjalnego kodu, a poznacie 
stałego bywalca letnich łąk.
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A2, A3, A4, A9,A10 C1 E4, E5, E6, E7, E8 B3, B4, B9
B2, B5, B6, B8, B10, D2 F4, F5, F6, F7, F8 C4, C8, C9
C3, C5, C6, C7, C10 E3 H4, H8, H9
D4, D5, D6, D7, D8, D9 F3 I3, I4, I9
G4, G5, G6, G7, G8, G9 G2
H3, H5, H6, H7, H10 H1
I2, I5, I6, I8, I10
J2, J3, J4, J9, J10



Brawo kochani!
Z pewnością byliście świetni.

 


