
18 maj 2020r.  

TEMAT :  MUZYKA WOKÓŁ NAS 

Kochane przedszkolaki cały ten tydzień będzie bardzo muzyczny! Przypomnicie sobie nazwy 

i wygląd wielu instrumentów oraz poznacie ich brzmienie. 

 

Poproście rodziców o przeczytanie tego wierszyka, a później spróbujcie odpowiedzieć 

na kilka pytań.  Życzę Wam udanej zabawy! 

,,Perkusyjny berek" - Józef Soliński 

Emilek wraz z Agatką 

bawili się kołatką . 

A inne instrumenty 

toczyły spór zawzięty: 

bawić się w chowanego 

czy w berka kucanego? 

Na koniec ustaliły, 

że w berka grać jest milej, 

i na berka wybrały 

trójkąt - cały ze stali. 

Grupka artystów żwawych 

ruszyła do zabawy. 

Berek bębenek łapie, 

tamburyn ledwie sapie; 

Pogoni nie wytrzymał 

i taki był półfinał. 

Złapane marakasy 

dźwięczały na dwa głosy 

i w dzwonki uderzyły 

z rozmachem, z całej siły! 

Zabrzmiały teraz dzwonki 

prześlicznie, jak skowronki, 

Drewienka wtórowały; 

tak powstał chórek cały. 

A jeśli ktoś nie wierzy, 

niech zapyta talerzy 

i dzieci od kołatki 

Emila i Agatki. 

 

 

 



Pytania: 

• Jak miały na imię dzieci? (Emilek, Agatka) 

• Jakim instrumentem bawiły się dzieci? (kołatką) 

• Nad czym zastanawiały się pozostałe instrumenty? ( czy bawić się w chowanego, czy 

w kucanego berka) 

• Jaki instrument wybrały na berka? (trójkąt) 

• Czy potraficie wymienić pozostałe instrumenty występujące w wierszu? (bębenek, 

tamburyn, marakasy, dzwonki, drewienka, talerze) 

 

Zapraszam Was teraz do obejrzenia i przypomnienia sobie wyglądu różnych 

instrumentów.  A czy wiecie jak brzmią dźwięki przez nie wydawane? Oglądnijcie filmy  

edukacyjne „ Z wizytą w szkole muzycznej- poznajemy instrumenty” oraz „Dźwięki i 

odgłosy instrumentów ” 

 https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w&t=40s   

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

Popatrzcie jak wyglądają instrumenty o których czytali wam rodzice w wierszu pt. 

„Perkusyjny berek” 

 

 

KOŁATKA 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo


 

TRÓJKĄT 

 

 

BĘBENEK 

 

TAMBURYN 



GRZECHOTKI  

 

DZWONKI 

 

DREWIENKA – INSTRUMENTY DREWNIANE 



 

TALERZE 

 

 Kochane Maluszki! W tym tygodniu wszystkie zajęcia są powiązane z muzyką, 

dlatego chciałabym Wam zaproponować wykonanie bardzo prostej, ale też bardzo kolorowej 

pracy plastycznej – kolorowej nutki. Do jej wykonania będą Wam potrzebne: 

• wzór nutki (załącznik), 

• nożyczki, 

• klej, 

• kartka z kolorowego bloku technicznego, 

• papier kolorowy. 

Jak wykonać pracę? 

 Po pierwszy należy 

wydrukować nutkę (załącznik). 

Następnie trzeba ją wyciąć 

(tutaj możecie poprosić kogoś 

dorosłego o pomoc). 

Wyciętą nutkę przyklejamy na 

kolorową kartkę z blok 

technicznego. Na koniec 

przygotowujemy sobie kawałki 

pociętego kolorowego papieru 

(może mieć różny kształt, kolor 

i wielkość, jeśli macie ozdobne 

dziurkacze możecie ich użyć 

i wyciąć z papieru różnorakie 

kształty, wzory). Na sam koniec 

elementami z kolorowego papieru 



ozdabiamy naszą nutkę i… 

Gotowe! Dobrej zabawy!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 maj 2020 r. TEMAT:  JESTEM  MUZYKANTEM. 

 

Aktywność muzyczna: 

Dzisiaj  zapraszam was do zabawy muzyczno – ruchowej  przy piosence „Jestem 

muzykantem  konszabelantem”,  będziecie naśladować dźwięki  instrumentów  i  grę na tych  

instrumentach. 

 Miłej zabawy! 

 

Obejrzyjcie nagranie i spróbujcie naśladować : 

https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? na pianinie 

a pianino ino ino 

a pianino ino no 

a pianino ino no gra! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? Na flecie 

a na flecie fiju fiju fiju fiju fiju fiju 

a na flecie fiju fiju fiju fiju fiju fiju gram! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? Na skrzypcach 

https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE


a na skrzypcach dylu dylu dylu dylu dylu dylu 

a na skrzypcach dylu dylu dylu dylu dylu dylu gram! 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? Na trąbce 

a na trąbce trutu tutu, trutu tutu. trutu tutu, 

a na trąbce trutu tutu, trutu tutu gram! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? Na bębnie 

a na bębnie bum tarara, bum tarara, bum tarara 

a na bębnie bum tarara, bum tarara gram! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

A na czym? Na wszystkim 

a pianino ino ino 

a pianino ino no 

a na flecie fiju fiju fiju fiju fiju fiju 

a na skrzypcach dylu dylu dylu dylu dylu dylu 

a na trąbce trutu tutu, trutu tutu, trutu tutu 

a na bębnie bum tarara, bum tarara, bum tarar 

 

KOLOROWANKI : GITARA, BĘBEN. 

 



 

 

GIRARA 



BĘBENEK  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na  zakończenie dzisiejszego spotkania  posłuchajcie utworu największego polskiego 

kompozytora FRYDERYKA  CHOPINA pt. „Preludium Deszczowe”. Podczas słuchania tego 

utworu dzieci będą wykonywały masażyk na plecach rodziców. Rodzic czyta, a dziecko 

wykonuje masaż na jego plecach zgodnie z instrukcją. Potem następuje zmiana – rodzic 

wykonuje masaż na plecach dziecka: 

 

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

 

 

Przy pianinie siedzi Chopin (siedzimy z wyprostowanymi plecami) 

 i pięknie nam gra (dziecko głaszcze rodzica po włosach i ramionach)  

Na klawiszach palce składa leciuteńko ( dziecko delikatnie opukuje plecy rodzica i lekko 

dmucha we włosy) 

 Słychać, jakby deszczyk kapał: kap! Kap! ( dziecko szybko i lekko stuka wszystkimi 

palcami) 

 PODCZAS  ŁAGODNEJ  MUZYKI  POWTARZAMY  TE  CZYNNOŚCI. 

A tu nagle zmiana rytmu  (delikatnie potrząsamy plecami  rodzica) 

 Po klawiszach wszystkie palce szybko mkną (dziecko ostukuje plecy rodzica krawędziami 

dłoni )  

 Na koniec powrót do delikatnej muzyki (ruchem okrężnym dziecko gładzi plecy rodzica 

dłonią) 

 Czujesz dreszczyk? (dziecko delikatnie szczypie rodzica w  kark) . 

DZIĘKUJĘ  I  ZAPRASZAM   JUTRO! 

 

 

 

 

 

 

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


 

20 MAJ 2020 r. TEMAT: JAK  GRAJĄ  INSTRUMENTY?   

 

Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza: 

 

„Wesoła gama” Dominika Niemiec 

Gdy wesoły czas zabawy, 

 niech rozbrzmiewa: do, re, mi. 

 Wtedy wiem, że jest ci dobrze, 

 wtedy wiem, że fajnie ci.  

 

 Jeśli ci wesoło teraz, 

 zanuć ze mną: fa, sol, la. 

 Jeśli radość cię rozpiera, 

 śpiewaj głośno tak jak ja. 

 Niech radosne płyną dźwięki. 

 W szybkim rytmie: si i do.  

Czy odnajdziesz z gamy dźwięki? 

W tym  wierszyku wszystkie są. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. 

O czym był wiersz ? (wiersz  był  o gamie) 

Co to jest gama?  ( to 8 dźwięków  przy   pomocy których  zapisujemy melodię) 

 Jakie to są dźwięki? (do, re, mi, fa, sol, la, si, do ) 

 

Tak wygląda gama. Jeżeli rodzice wam pomogą to możecie zaśpiewać: 



 

 

To są nuty, czyli znaki za pomocą których zapisujemy muzykę. Ten znak na początku to 

klucz wiolinowy. Nuty zapisujemy  na liniach lub na polach (pola są między liniami). 

 

Teraz proponuję wysłuchanie dźwięków następujących instrumentów: trąbka, bęben, harfa, trójkąt, 

skrzypce. 

   

skrzypce: https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA  

trąbka: https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8 

kotły:  https://www.youtube.com/watch?v=frQrUW14mSI  

harfa: https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs 

trójkąt: https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM 

 

Zapraszam  rodziców i dzieci do wykonania bębenka. 

Do wykonania bębenka potrzebna jest: puszka, gumki recepturki, balony, nożyczki, patyczek do 

uderzania w bębenek. Link do film  z instrukcją wykonania:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qN5k2mip8WE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA
https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8
https://www.youtube.com/watch?v=frQrUW14mSI
https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs
https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM
https://www.youtube.com/watch?v=qN5k2mip8WE


 

MIŁEJ  ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 maj 2020 r. TEMAT: BAJKA  Z  ULICY  DŹWIĘKÓW. 

 

Dzisiaj zapraszam Dzieci i Rodziców do zabaw przy muzyce z pluszakami. Przygotujcie pluszaka z 

którym będziecie tańczyć. Proszę włączyć muzykę i starać się wykonywać polecenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_AEFmTzS6k 

 

Usiądźcie  teraz  wygodnie i posłuchajcie „BAJKI  Z  ULICY  DŹWIĘKÓW” 

Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w 

sklepie muzycznym na swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w 

poszukiwaniu ulicy Dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta ulica się znajduje, ale były tak 

ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej maszerować, 

wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty szły 

jedno za drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, następnie grzechotki, później bębenki, a 

na końcu tamburyna. Po długim marszu były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, 

bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna 

wydając te cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica Dźwięków – dokładnie 

tam, gdzie  słychać cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ 

odnalazły już ulicę Dźwięków. Po długim marszu pierwsze pożegnały się dzwonki. Zaraz po 

nich pożegnały się grzechotki, następnie bębenki, a tamburyna były już tak zmęczone, że 

szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklep muzycznego. Teraz, dookoła 

jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy Dźwięków już nic nie słychać. 

 

Dzieci z pomocą rodziców próbują odpowiedzieć  na pytania: 

 

Gdzie instrumenty wybrały się na spacer? (szukały ulicy Dźwięków) 

Co to są dźwięki? (dźwięki to jest to, co słyszymy np. śpiewanie lub granie na 

instrumencie) 

Jakie instrumenty wybrały się na spacer? (dzwonki, grzechotki, bębenki, tamburyna). 

 

W odpowiedzi na ostatnie pytanie pomogą wam ilustracje: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_AEFmTzS6k


GRZECHOTKI 

 

 

 

 

 

 

DZWONKI 



BĘBENEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBURYN 

 

 

KOLOROWANKI  DLA DZIECI DO WYDRUKOWANIA:  KOTEK Z GITARĄ, GRZECHOTKI. 

 

 



 

 

 

Powiedz na jakim instrumencie gra kotek. Pokoloruj według własnego pomysłu. 



 

GRZECHOTKI  CZYLI  MARAKASY 

MIŁEJ  ZABAWY! 



22 maj 2020 r. TEMAT: GDZIE  SŁYCHAĆ  MUZYKĘ? 

 

Proszę, żeby rodzice przeczytali dzieciom opowiadanie Tomasza Kruczka pt. „Leśne 

dźwięki”. 

Dzieci wygodnie siadają i słuchają. 

 Dzisiaj przed przedszkolem czekał na nas wielki biały autobus. Wszyscy byliśmy bardzo 

podekscytowani, bo mieliśmy pojechać na wycieczkę do lasu! Do prawdziwej leśniczówki! 

Było bardzo ciepło i słonecznie, a każde dziecko miało ze sobą plecak z jedzeniem i piciem. 

Trochę to trwało, zanim wszyscy weszliśmy do autobusu, bo ciągle komuś chciało się pójść 

do łazienki i pani śmiała się z panem kierowcą, że chyba do wieczora nie ruszymy. Ale 

wreszcie autobus ruszył, a my wszyscy zaczęliśmy machać na pożegnanie rodzicom! 

A rodzice też machali do nas. I nagle zrobiło mi się trochę smutno od tych wszystkich 

pożegnań. – Przecież jedziemy tylko na kilka godzin – szepnął na pocieszenie schowany 

w kieszeni mojego plecaka szmaciany lis – zobaczysz, w lesie jest bardzo ładnie. To będzie 

wspaniała przygoda! Tego lisa uszyła mi ciocia. Jest zrobiony z rudego i białego materiału, 

a oczy ma z guzików. Bardzo go lubię. Specjalnie wziąłem go ze sobą do lasu. Przecież lisy 

mieszkają w lesie, więc kiedy pani wczoraj powiedziała, że możemy wziąć ze sobą tylko 

jedną małą zabawkę, od razu o nim pomyślałem. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, 

że pan leśniczy mieszka w ślicznym drewnianym domu tuż przy lesie.  Najpierw pan leśniczy 

oprowadził nas po swoim domu, po leśniczówce. Było tam mnóstwo zdjęć i szklane półki 

z różnymi rodzajami szyszek, i wielkie rogi, które, jak się dowiedzieliśmy, zgubił jeleń, bo 

jelenie gubią swoje rogi. Było też sporo gablot z owadami, wielkimi żukami i pająkami, 

a Małgosia się rozpłakała i powiedziała, że się boi pająków i szybko wyszliśmy na zewnątrz. 

A tam spotkała nas wielka niespodzianka, bo koło domu była zagroda, w której mieszkały 

leśne zwierzęta. Były tam sarny, lisy, wiewiórki, a nawet sowa i kruki. – Te wszystkie 

zwierzęta znalazłem ranne w lesie i teraz mieszkają w moim przydomowym szpitalu. Jak 

wyzdrowieją, wrócą do lasu – powiedział leśniczy, a my nie mogliśmy się napatrzeć na te 

zwierzęta. – Hej! Hej! Tu jestem – wołał szmaciany lis do swoich prawdziwych lisich 

kolegów, a oni patrzyli na niego bardzo zaciekawieni. – A teraz pójdziemy do lasu. 

Pamiętajcie o jednym – powiedział leśniczy – w lesie nie należy krzyczeć. – Dlaczego? – 

spytał Wojtek. – Bo w lesie mieszka mnóstwo różnych stworzeń – powiedział pan leśniczy – 

i nie wolno ich niepokoić, a poza tym, jeśli będziecie krzyczeć, to nie usłyszycie, co las ma 

wam do powiedzenia. – To las mówi? – spytała Zosia. Ale pan leśniczy nie odpowiedział, 

tylko uśmiechnął się do nas tajemniczo i przyłożył palec do ust na znak, że mamy być cicho. 

Poszliśmy więc za panem leśniczym do lasu. Szliśmy wąską ścieżką pełną szyszek i igliwia. 

Wszędzie było pełno bardzo wysokich drzew i  bardzo zielonych maleńkich krzaczków. Po 

chwili okazało się, że nie udaje nam się być całkiem cicho. Wszyscy zaczęliśmy rozmawiać. – 

Co to za małe krzaczki? – spytała Tola. – To krzaki jagód – powiedział leśniczy – za kilka 

miesięcy będzie tu całe mnóstwo pysznych jagód. A jeszcze później pojawią się grzyby. – 

Lubię jagody – powiedział Maciej – a najbardziej zupę jagodową. Ojej, nagle zachciało mi się 

zupy jagodowej! – Na to trzeba jeszcze poczekać – zaśmiała się pani woźna, która także 



pojechała z nami na wycieczkę. – A teraz może posłuchamy, co ma nam las do powiedzenia – 

szepnął leśniczy i zaprowadził nas na małą polankę, gdzie stały ławki zrobione z drewna. – 

Proszę! Musicie być zupełnie, ale to zupełnie cicho – szepnął – jak Indianie na podchodach. 

Wiecie co? Wcale nie jest łatwo siedzieć cicho! Zawsze się chce coś powiedzieć, o coś 

spytać. Zwykle jak się siedzi cicho, to szybko zaczyna się strasznie nudzić, bo nic się nie 

dzieje. Ale tu w lesie było zupełnie inaczej. Działo się bardzo dużo. Kiedy tylko przestaliśmy 

rozmawiać, usłyszeliśmy, że tak naprawdę w lesie jest bardzo głośno. – Pi, pi! Pi, pi! Tril! 

Tril! Ti, tu! Ti, tu! – śpiewały ptaki w koronach drzew. – Jeść! Jeść! Daj! Daj! Mama! Mama! 

Mama! – krzyczały z całych sił, po ptasiemu, pisklęta w gniazdach. – Już lecę! Już lecę! Już 

lecę! – odpowiadali ptasi rodzice. Zanosili jedzenie do gniazd, karmili pisklęta i odlatywali. – 

Jeść! Jeść! – znowu zaczynały wołać ciągle głodne ptasie dzieci. A owady? Te też nie były 

cicho! – Bzzu – zabuczał olbrzymi żuk, przysiadł na pobliskim pniu i natychmiast poleciał 

dalej. – Bzzu! Grał jak na trąbce! Bzyczały też komary i pszczoły. – Puk! Stuk! Puk! – 

uderzył w drzewo dzięcioł. – Stuk! Stuk! Stuk! – Cisza! Cisza! – wrzasnęła sójka. – Bądźcie 

cicho! – Tak! Cisza! Cisza! – zawtórowała jej druga. I tak zaczęły się nawzajem uciszać, że 

aż uszy od tego bolały.  Nagle delikatnie zaszumiały i zadrżały listki na pobliskich krzewach. 

– Co to? – spytałem cicho pana leśniczego, bo nagle z oddali zaczął dochodzić do nas jakiś 

głośny szum. Szum przybliżał się powoli i stawał się coraz głośniejszy i głośniejszy. Aż 

trochę straszny. – To wiatr śpiewa w koronach drzew – powiedział leśniczy – to podmuch 

wiatru, popatrzcie w górę. I rzeczywiście, drzewa pochyliły się dostojnie, kiedy wiatr 

zaszumiał w ich koronach. – Pac! Pac! Pac! – uderzyły o ziemię spadające szyszki. – Czas 

wracać! – powiedział pan leśniczy. – Ten wiatr pewnie zwiastuje pierwszą letnią burzę. 

Trzeba zdążyć do autobusu przed deszczem. Kiedy doszliśmy do leśniczówki, na ziemię 

zaczęły spadać pierwsze duże krople deszczu. Las przycichł, a w oddali usłyszeliśmy pomruk 

grzmotu! – Wsiadajcie szybko do autobusu – powiedziała pani – nie ma co moknąć. 

Pomachaliśmy na pożegnanie leśniczemu i ruszyliśmy z powrotem. – I co, dzieci – 

powiedziała pani – w lesie jednak dużo można usłyszeć? Podobało się wam? – Bardzo – 

odpowiedzieliśmy – ale tak trochę ciszej niż zwykle. Wszyscy byliśmy bardzo senni. – 

A widzi pani – powiedziała pani woźna – mówiłam, że po takiej wycieczce nasze dzieci zasną 

w powrotnej drodze. Miała rację, prawie wszyscy zasnęliśmy zmęczeni po tej wyprawie. 

Nawet pomruki burzy nie mogły nas obudzić. Tylko pluszowy lis spoglądał przez okno 

i marzył, że mieszka w wielkim lesie wraz z innymi prawdziwymi lisami. Gdy szum lasu 

chcesz usłyszeć i śpiew ptaków z gardeł wielu, trzeba najpierw dbać o ciszę, więc nic nie 

mów, przyjacielu. 

 Rozmowa na temat tekstu. 

 Rodzic pyta: 

 Na jaką wycieczkę wybrały się dzieci?;(do lasu, do leśniczówki) 

 Kto ugościł dzieci w swoim domu?;(pan leśniczy) 

 Czym zajmuje się leśniczy?; (opiekuje się zwierzętami) 

 Jakie zwierzęta mieszkały w przydomowym szpitaliku?;(sarny, sowy, wiewiórki, lisy, kruki) 

 Z jakiego powodu tam były?;(ponieważ były ranne i chore) 

 Czyje odgłosy można usłyszeć w lesie?;(ptaków, wiatru, owadów, burzy, szumu drzew) 

 



Oglądnijcie teraz filmik w którym usłyszycie odgłosy natury: szum drzew, ćwierkanie 

ptaków, szum wiatru, odgłos burzy, szum morza, wodospad, bzyczenie muchy i komara. 

Posłuchajcie! https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

Teraz czas na śpiewanie. Najpierw zaśpiewajcie piosenkę „Jestem  sobie  przedszkolaczek” 

 https://www.youtube.com/watch?v=7vxPWq0CQQI 

 

A teraz zróbcie  pociąg z rodzicami lub rodzeństwem i bawcie się przy piosence „Jedzie 

pociąg z daleka”. https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

Na zakończenie dzisiejszego spotkania zapraszam Was do wykonania zadań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=7vxPWq0CQQI
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


 

POŁACZ  LINIĄ MUZYKA Z JEGO INSTRUMENTEM: 

 

 



  

RYSUJCIE  PO PRZERYWANYCH LINIACH.  



Miłego weekendu, pozdrawiam Was kochane dzieciaki oraz Waszych Rodziców. 


