
Poniedziałek 12.04.2021 
 

Temat: Zapoznanie z wierszem „Tylko nic nie mówcie krowie” H. Szayerowej. 

 

Przebieg:  

1. Zabawa „Przywitamy się wesoło”  

 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

 

 

Dziecko wraz z rodzicem powtarza 

słowa piosenki oraz próbuje ilustrować 

ruchem treść.  

 

 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy 

raz, dwa, trzy,      -klaszczemy w dłonie na 

słowa „raz,     dwa, trzy”; 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i 

ty.                       - tupiemy na słowa „ja i ty”;  

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich 

was                  - podskakujemy, machamy do siebie;  

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x                - cwałujemy; 

 

2. Wysłuchanie wiersza „Tylko nic nie mówcie krowie” H. Szayerowej. 

 

Nabiał- produkt 

smaczny, zdrowy. 

Dostajemy go od krowy. 

Tylko nic nie mówcie krowie! 

Jak się krowa o tym dowie, 

to się jej przewróci w głowie 

i gotowa narozrabiać… 

I przestanie nabiał dawać, 

czyli masło, 

mleko, 

sery, 

I śmietanę - na desery! 

         No i jajka. 

         Co ja baję! 

Przecież jajka kura daje. 

Tylko nic nie mówcie kurze! 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


Niech je znosi jak najdłużej! 

Bo jak o tym się rozgłosi... 

to przestanie jajka znosić! 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co to jest nabiał? 

- Jakie produkty były wymienione w wierszu? 

- Od jakich zwierząt pochodzi mleko? 

- Czy wszyscy ludzie mogą pić mleko? (nie) 

- Skąd mamy jajka? 

 

3. Rodzicu, wyjaśnij dziecku: 

- Co może dać nam krowa? 

- Co można zrobić z mleka?. 

Pokaż, znajdujące się poniżej obrazki.  

 

ser żółty 

 

 

 

śmietana 

 



ser biały 

 

masło 

 

 

 Jak produkowane jest mleko: 

 Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik 

4. Spróbuj i rozpoznaj, co jesz?  

Można podać dziecku do degustacji różne produkty mleczne, po uprzednim 

zakryciu oczu, aby nie widziało, co podajemy np., twarożek, jogurt, ser żółty, 

białko jajka, itp. 

 

5. Zabawa ,,Sprytny piesek''. 

Rodzicu, rozłóż z dzieckiem w pokoju kilka kartek np. z gazet.  

Dziecko porusza się po pokoju na czworakach omijając położone gazety. Na hasło 

rodzica Piesek do budy-jak najszybciej dziecko musi usiąść w najbliższej budzie 

(na kartce). 

 

 

 

 

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


6. ,,Zwierzęta''- popatrzcie na 2 obrazki , czy znajdziecie różnice między nimi? 

 

 
 

Źródło: Bliżej Przedszkola 

 

 

Zabawa popołudniowa 

 

„Kosmiczne malowanie” 

Do zabawy potrzebujemy:  

 tackę  

 mleko (im bardziej tłuste, tym lepsze – minimum 3,2 %)  

 barwniki spożywcze zmieszane z odrobiną wody (ewentualnie woda zabarwiona 

bibułą)  

 łyżeczkę lub pipetę  

 olej  

 kartki  

 



a) Na tackę wlewamy mleko, następnie po kilka-kilkanaście kropel barwników. 

Obserwujemy jak się rozlewają i tworzą kolorowe obrazy 

 

 
 

b) Dolewamy w różnych miejscach po trochu oleju, możemy go tak zostawić lub 

delikatnie rozmieszać. Za każdym razem efekt będzie nieco inny. 

 

 
 

 

c) Delikatnie przykładamy kartki papieru (u nas od drukarki), odkładamy na 

płaską powierzchnię i podziwiamy kosmiczne malowidła. W miejscach, w 

których był olej są białe plamki, na pozostałej powierzchni zmieszane 

barwniki. Za sprawą oleju wszystko pięknie się błyszczy, więc efekt jest 

naprawdę WOW! 

 



 
 

Źródło: http://kreatywnieaktywnie.pl/kosmiczne-malowanie/ 

 

Pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy i pozytywnej energii  

 

 

 

Wtorek 13.04.2021                     

 
 

Temat: Kogut malowany widelcem umoczonym w farbie.  

 

Przebieg:  

1. Na początek zapraszam na krótką gimnastykę buzi i języka „Robaczek w 

ziemi”.  

 

 

Robaczek zakopał się w ziemi i kręci się w kółko. 

robienie językiem kółek między zębami a wargami( przy 

zamkniętych ustach) 

 

Robaczek szuka wyjścia na powierzchnię ziemi. 

wypychanie językiem policzków (przy zamkniętych ustach) 

 

Robaczek wychodzi z podziemnego tunelu. 

powolne wysuwanie języka na zewnątrz i sięganie nim do brody 

 

Robaczek bawi się w chowanego. 

naprzemienne wysuwanie i chowanie języka 

 
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”. Praca 
zbiorowa. Kraków 2020 

 

http://kreatywnieaktywnie.pl/kosmiczne-malowanie/


2. A teraz, Drogie Dzieci zachęcam do wykonania ciekawej pracy plastycznej, 

która na pewno Wam się spodoba   

 

Praca plastyczna „KOGUT’ 

 

Do wykonania koguta będziecie potrzebowali:  

– białą i pomarańczową kartkę z bloku rysunkowego  

– farby plakatowe  

– widelec  

– flamastry 

 

Czas na koguta z pięknym upierzeniem.  

a) Zaczynamy od narysowania flamastrem kształtu przypominającego koguta lub 

można skorzystać z gotowego szablonu, znajdującego się poniżej.  

b) Malować będziemy widelcem. Używamy kilku kolorów farbek.  

c) Rozprowadzamy widelcem kolory i mieszamy je ze sobą. Gdy farby wyschną 

możemy dorysować flamastrem dziób, grzebień, nóżki, lub wyciąć z kolorowych 

kartek i przykleić.  

 

   

  
Źródło: https://kreatywnadzungla.pl/2018/03/kogut-i-kurczaczek-malujemy-widelcem.html 

https://kreatywnadzungla.pl/2018/03/kogut-i-kurczaczek-malujemy-widelcem.html


 

 
 

3. Zabawa ruchowa „Koguty i kury”. 

Rodzicu, umów się z dzieckiem, jakim sygnałem dźwiękowym będzie oznaczone 

dane zwierze. Na dźwięk „kogut” dziecko maszeruje wysoko unosząc nogi i 

zginając je w kolanach. Na dźwięk „kura” dziecko pochyla się do przodu w pół 

udając, że dziobie ziarno. 

Zabawa popołudniowa  

 Zabawa przy piosence „Pięta i palce”.  

Zachęcam do zabawy przy muzyce, według pomysłu Marii Tomaszewskiej ,,Pięta i 

palce” (muz. R. Schumann, sł. Maria Tomaszewska, wersja wok i instr. )  

Przedszkolaki poznały już wcześniej tę piosenkę, ale tym razem jest trochę inna 

wersja z pokazywaniem. Zapraszam do powtarzania  

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8  

,,PIĘTA I PALCE” 

 

Pięta i palce, pięta i palce brawo, brawo, brawo i hej. 

https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8


W prawo idziemy, idziemy, idziemy, w lewo idziemy, idziemy, idziemy. 

Pięta i palce, pięta i palce brawo, brawo, brawo i hej. 

W prawo biegniemy, biegniemy, biegniemy w lewo biegniemy, biegniemy, 

biegniemy 

Pięta i palce, pięta i palce brawo, brawo, brawo i hej. 

Do środka idziemy.... 

 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8 

 

Karta pracy – dla chętnych 

 
 

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy/ 

 

Miłego dnia  

https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8
https://przedszkolankowo.pl/2017/03/25/wiejska-zagroda-karty-pracy/


Środa 14.04.2021 

 
 

Temat: Zabawa matematyczna Jaki to kierunek?  

 

Przebieg:  

 

1. „Poranek w gospodarstwie” – 

usprawnianie aparatu 

artykulacyjnego. 

Dorosły czyta opowiadanie i robi w 

odpowiednich miejscach pauzy, a 

dziecko wykonuje ćwiczenia buzi i 

języka.  

Poranek w gospodarstwie (Natalia      

Łasocha) 

 

Gospodarz wyszedł na podwórko (dziecko otwiera usta i wysuwa język). Rozejrzał 

się dookoła (oblizuje usta). Na jego widok pies Łatek zaczął merdać ogonem 

(energicznie dotyka językiem kącików ust). Wesoło pogwizdując, gospodarz poszedł 

do kurnika (ściąga usta, jakby chciało zagwizdać) i policzył wszystkie swoje kury, 

najpierw na dolnej grzędzie (językiem dotyka kolejno dolnych zębów), a potem na 

górnej (językiem dotyka kolejno górnych zębów). Gdy zaszedł do stajni, zauważył, że 

pod sufitem jaskółki uwiły gniazdo (czubkiem języka kreśli koła na podniebieniu). Ze 

studni uciągnął trochę wody: jedno wiadro (wyciąga język i układa go na brodzie, po 

czym podnosi w kierunku nosa), drugie (powtarza ćwiczenie), trzecie (powtarza 

ćwiczenie). W końcu pomyślał „pora na śniadanie” i zabrał się za codzienne poranne 

karmienie zwierząt, a małe prosiątka zaczęły wesoło pomlaskiwać różowymi 

ryjkami (mlaska i oblizuje się). 

 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/na-wsi-cz-1,2,9922.html 

 

2. Zabawy matematyczne: 

 

a) Lusterko  

Rodzicu usiądź naprzeciwko dziecka. Ty również załóż sobie frotkę lub bransoletkę 

na lewą rękę. Najpierw usiądź tak, aby dziecko widziało Twoje plecy. Proś go, aby 

podnosił raz prawą, raz lewą rękę. Ty także podnoś wraz z nim prawą rękę. Zmień 

pozycję – teraz usiądź na wprost dziecka i znowu wykonajcie te same zadania. Ta 

zabawa jest ważna, bo pokazuje dziecku inną perspektywę niż własna. 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/na-wsi-cz-1,2,9922.html


b) Domowy tor przeszkód  

Rodzicu ustaw wspólnie z dzieckiem tor przeszkód z krzeseł, poduszek, koców, foteli. 

A teraz poproś dziecko, aby stanęło na starcie i wykonywało twoje polecenia, np.: 

„Idź przed siebie”, „Skręć w prawo”, „Przejdź dwa kroki do przodu, kucnij, przejdź 

pod krzesłem, wstań, przejdź trzy kroki do przodu, skręć w lewo” itd. Im mniej 

oczywisty będzie tor przeszkód, tym ciekawsza zabawa was czeka. 

 

c) Dyktowany rysunek 

Rodzicu daj dziecku kartkę papieru i poproś, aby rysowało to, co słyszy. Twoja 

opowieść może wyglądać np. tak: „Na dole, pośrodku kartki narysuj domek. Domek 

ma jedno okno po prawej stronie i drzwi po lewej. W lewym, górnym rogu świeci 

słoneczko. Nad domem lata ptaszek”. Taki „opowiadany” rysunek to wyższa szkoła 

umiejętności. Pamiętaj jednak, że to ma być zabawa, a nie test  

 

d) Orientuj się. 

Rodzicu zachęcaj dziecko, by poruszało się w określonym kierunku (lewo, prawo). 

Pytaj, gdzie powinniście skręcić (w prawo czy w lewo), aby trafić np. do półek z 

zabawkami. Poproś dziecko, aby podało coś z półki: „Trzeci od lewej stoi zabawka, 

np. „miś””. Im częściej i więcej, tym lepiej. W domu zawsze coś jest „za”, „obok”, 

„drugie od góry”, „czwarte od prawej”. Wykorzystujcie te okazje, by się wspólnie 

uczyć   
 

Źródło: Dziecinnie prosta matematyka 

 

3. Teraz trochę gimnastyki RUCH TO ZDROWIE   

 

Pamiętajcie o codziennej aktywności fizycznej najlepiej na świeżym powietrzu! Tutaj 

kilka inspiracji na zabawy i ćwiczenia gimnastyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64b

O35P8EWpU-hEHR&index=3 

 

 

Zabawa popołudniowa 

 

 Zapraszam na zabawę popołudniową   

  

Zwierzęta na wsi – memory obrazkowe 

 

Link do gry: https://learningapps.org/watch?v=p2si3jwit21 

 

Życzymy udanej zabawy i miłego dnia  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64bO35P8EWpU-hEHR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64bO35P8EWpU-hEHR&index=3
https://learningapps.org/watch?v=p2si3jwit21


Czwartek 15.04.2021 

 

Temat: Śpiewanie piosenki „Na 

podwórku”. 

                                           

Przebieg:  

1. Na początek proponuję 

wykonać ćwiczenie oddechowe 

„Karmimy kurki”. 

       Dziecko za pomocą rurki 

plastikowej przenosi małe kawałki 

papieru na talerzyku. (dziecko 

przykłada rurkę do papierka, 

następnie wkłada ją do buzi i wciąga powietrze. 

2. Następnie zachęcam do zapoznania z tekstem piosenki.  

 

„Na podwórku”  

I. Na podwórku na wsi 

jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyć, ile. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

   Więc od rana słychać wszędzie 

                       kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

     hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – 

podwórkowy chór. 

 

II. Koń kasztanek w stajni,                              

a w oborze krowa, 

tam w zagrodzie owce 

i brodata koza. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…itd. 

 



III. A tu są króliki: 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne, i białe. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… itd. 

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

 

 

3. Po wysłuchaniu piosenki można zapytać dziecko jakie zwierzęta zostały 

wymienione w tekście. 

 

4. Następnie proponuję troszkę się poruszać. Dziecko dowolnie rusza się przy 

piosence „Dziadek fajną farmę miał”. 

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

5. Zabawa z rymami „Dopowiedz i zrób” 
Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada 
dziecko (części ciała). Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa 
w zdaniu. 

 

               Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 
               Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 
               Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 
               Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 
               Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 
               Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

6. Na zakończenie proponuję zabawę „Jakim jestem zwierzęciem? 

Dziecko pokazuje za pomocą ruchu, jakim jest zwierzątkiem, rodzic odgaduje 

zagadkę. Następnie zmieniamy się rolami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


Dla chętnych karta pracy: 

Zadaniem jest znaleźć 10 różnic na obrazkach.  

 

Źródło: www.superkid.pl 

Źródło: 

http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=363 

 

http://www.superkid.pl/
http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=363


Zabawa popołudniowa: 

Na miłe popołudnie proponuje zabawę 

„Wiosenna gimnastyka”  

Zakręć kołem i naśladuj różne czynności (link do 

zabawy poniżej) 

Wesoła zabawa gwarantowana    

Zabawa „Wiosenna gimnastyka” -  

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka 

 

Po zabawie zachęcam do wykonania masażyku.  

Zabawa relaksacyjna ,,Na wiejskim podwórku” 

Zróbcie sobie wspólnie masażyki na plecach 

Biegną konie do zagrody – uderzamy otwartymi dłońmi po plecach 

A kaczuszki hop do wody   – uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu 

Kurki ziarna wydziobują – palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach 

Pieski szczekają -delikatnie szczypiemy 

I domu pilnują – masujemy po całych plecach. 

Źródło: 

http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=a

rtykul&artykul=363 

Mamy nadzieję, że miło spędzicie wspólny czas   

 

Piątek 16.04.2021 

 

Temat: Wiosenne zabawy ruchowe. 

Przebieg:  

1. Powitanie wierszykiem.  
Proponuję, aby Rodzic recytował treść rymowanki, a dziecko spróbowało  
ilustrować ją ruchem. 

Gimnastyka 

Prawą nogą wypad w przód 

i rączkami zawiąż but. 

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka
http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=363
http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=363


Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rączek w tył, do przodu 

i rannego nie czuć chłodu. 

2. Zabawa „Traf do celu”  

Przy tej zabawia przyda się jakiś kosz, do którego dziecko będzie musiało trafić 
znalezionymi kamykami, patykami czy szyszkami.  Można również urozmaicić 
grę i każdy, kto trafi przybliża się do celu o jeden krok. Kiedy spudłuje cofa się. 
Wygrywa ta osoba, która pierwsza dojdzie co celu. Jeśli nie mamy kosza, a posiadamy 
np. kredę można cel narysować na chodniku. 

3. Zabawa „Kamienne kółko i krzyżyk” 
 

Do tej zabawy będzie potrzebne dużo płaskich kamieni, które można nazbierać w 
czasie spacerów i mazaki lub farby do narysowania wzorów. Na połowie 
kamyków rysujemy kółka, a na reszcie krzyżyki. Zbieramy również patyki, by z 
nich ułożyć siatkę do gry w „kółko i krzyżyk”. Na takich kamieniach można narysować 
wiele rzeczy, można zamienić je w memory i ćwiczyć pamięć szukając kamyków do 
pary lub narywać domino i w czasie pikników świetnie bawić się całą rodziną! 
 
4. Zabawa „Ptaszki w gniazdkach” 

 Rozłóż na podłodze gniazda – np. hula-hop albo pętle z wstążki – gniazd może być 
kilka, a może być jedno – rożne są opcje. W tle można włączyć wiosenną piosenkę np. 
odgłosy ptaków – dziecko (czyli ptak) lata. Gdy przyciszasz muzykę to wlatuje do 
gniazda i siada. Ty też możesz być ptakiem.  

5. Zabawy z elementem rzutu, celowania i toczenia „Rzuć piłeczką”  

        Rzucanie piłeczkami do kosza/pudełka –należy pamiętać, aby dziecko rzucało raz 
lewą, a raz     prawą ręką. 

6. Zabawa bieżna i rozwijająca równowagę „Wąż” 

 Bieg slalomem (omijanie butelek, kamieni sensorycznych, poduszek). 

        
Źródło: https://uczymyibawimy.pl/2020/03/25-zabaw-ruchowych-gdy-trzeba-pozostac-w-domu.html 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuczymyibawimy.pl%2F2020%2F03%2F25-zabaw-ruchowych-gdy-trzeba-pozostac-w-domu.html%3Ffbclid%3DIwAR2w3NrXWnowL7x1h54y_fXZrtgjZXgsTth4Mh58lGgDt-iMHrMFZ_YbVLo&h=AT1GZQbdewKtSGzTpfI8K5nGcIDrFr3q81FKFFaaywYIvX84dF5lVcZpgB2khskaYyGBbViXvGM_8woALkGnC5iBRS2KnK89-D5S8ZpapyzQClga0RQpMYD9qe-YJGrgA4Ki1g


7. Na zakończenie ćwiczenie twórcze: - swobodny taniec przy muzyce wolnej i 

szybkiej. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=7ZMh6tc7rt0  

Źródło: https://loogomowa.pl/wierszyki-z-pokazywaniem/ 

Źródło: https://www.tatento.pl/a/649/wiosenne-zabawy-dla-dzieci-w-domu-i-na-

dworze 

Źródło: https://uczymyibawimy.pl/2020/03/25-zabaw-ruchowych-gdy-trzeba-

pozostac-w-domu.html 

Zabawa popołudniowa:  

Ćwiczenie oddechowe „Dmuchanie 

wielkiego balona”. 

 Dziecko siada na krześle z 

wyprostowanymi plecami. 

 Jego zadaniem jest dmuchanie 

wielkiego niewidzialnego 

kolorowego balona. 

 

       Źródło: https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ 

 W tym celu nabiera powietrze nosem i wypuszcza ustami wyobrażając sobie jak 

jego balon staje się coraz większy i większy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMh6tc7rt0
https://loogomowa.pl/wierszyki-z-pokazywaniem/
https://www.tatento.pl/a/649/wiosenne-zabawy-dla-dzieci-w-domu-i-na-dworze
https://www.tatento.pl/a/649/wiosenne-zabawy-dla-dzieci-w-domu-i-na-dworze
https://uczymyibawimy.pl/2020/03/25-zabaw-ruchowych-gdy-trzeba-pozostac-w-domu.html
https://uczymyibawimy.pl/2020/03/25-zabaw-ruchowych-gdy-trzeba-pozostac-w-domu.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpieknoumyslu.com%2Fcwiczenia-oddechowe-dla-dzieci%2F%3Ffbclid%3DIwAR10YaTGZDSznuMpOFLYviSYfPH656q7tlqODiB9yWZAsbEjujnVGj6DNrM&h=AT1GZQbdewKtSGzTpfI8K5nGcIDrFr3q81FKFFaaywYIvX84dF5lVcZpgB2khskaYyGBbViXvGM_8woALkGnC5iBRS2KnK89-D5S8ZpapyzQClga0RQpMYD9qe-YJGrgA4Ki1g


Dla chętnych karta pracy:  

Źródło: https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ 

Źródło: https://www.facebook.com/nauczycielskiezacisze/photos/a.981117705291962/5136409573096067/ 

 

 

https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/
https://www.facebook.com/nauczycielskiezacisze/photos/a.981117705291962/5136409573096067/

