
Kwiecień – tydzień 4

20.04.2020- 24.04.2020

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

Cele ogólne 

• wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • wyrabianie nawyku segregowania śmieci, 

• rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk.

Cele operacyjne

 Dziecko: 

• wie, jak można chronić przyrodę, • 

odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

• wie, jak segregować śmieci,

Poniedziałek -  20.04.2020  

Temat: Segregujemy śmieci

Witam Was Kochane Maluszki:😊

Mam nadzieje, że ciekawie minął Wam weekend 😊 już bardzo się za Wami
stęskniłam … nie wiem, kiedy się spotkamy… Cieszę się, że dostaje Wasze
zdjęcia i informacje od Was😊 Dziękuję Wam za starannie wykonane prace,
których zdjęcia otrzymałam – naprawdę jestem z Was dumna! Zauważyłam u
Was ogromne postępy!😊 Mam nadzieję, że nadal będziecie się dobrze bawić,
biorąc udział w zajęciach i ćwiczeniach 😊 już nie przedłużam i zaczynamy!

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali  piosenką,  jestem pewna,  że  ją
doskonale pamiętacie:

Witaj …(tutaj imię) /*2

Jak się masz? /*2

Wszyscy Cię kochamy / *2 

Bądź wśród nas! /*2 
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Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie
im bardzo miło😊

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką dbania o naszą planetę. Czy wiecie,
że  w  środę  obchodzimy  Dzień  Ziemi!  Nasza  planeta  ma  swoje  święto😊
Pamiętacie  jak  mówiliśmy  sobie  o  naszej  planecie  Ziemi  podczas  zajęć  o
kosmosie?   Jeśli  troszkę Wam się  zapomniało –  nie  martwcie  się  bo dziś
przypomnimy sobie wszystko! 

Na  początek  zapraszam  Cię  do  rozwiązywania  zagadki  B.  Szelągowskiej
Śmieci. Mama  lub  tata  przeczytają   zagadkę  a  Ty  spróbuj  proszę,  ją
rozwiązać😊  Jeśli nie będziesz znał/ała odpowiedzi – nic się nie martw- na
pewno rodzice Ci pomogą😉 

O porządek trzeba dbać, wiedzą o tym także dzieci.

Do odpowiednich worków każdy wrzuca… (śmieci)

Brawo! Widzę, że była to dla Ciebie „łatwizna” 😉

Jeśli tak dobrze poradziłeś/łaś sobie z tym zadaniem jednym skokiem
przechodzimy do zabawy logopedycznej – jeśli to możliwe stań/ siądź przed
lustrem bądź pożycz od mamy(na pewno nie będzie miała nic przeciwko) 😉

(Ćwiczenia te usprawniają narządy mowy – język, wargi, żuchwę. )
Powodzenia😊

• Rzeka –  naśladuj łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – poruszając
językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie możesz naśladować
odgłos rzeki: plum, plum, plum. 

•  Rybki – teraz naśladuj rybki,  które wyskakują z wody – unoszą czubek
języka w stronę nosa,  a  po  chwili  opierają  go  o  górne zęby,  kilkakrotnie
powtarzaj proszę  ten ruch. 

•  Pszczółki –  teraz  naśladuj   ruchy  latających  pszczół  –  opieraj  język  o
wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej
strony dolnych zębów. 

•  Miód  – naśladuj proszę misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuj się po
jego  zjedzeniu  –  prowadzą  język  ruchem okrężnym po  górnej  i  po  dolnej
wardze.

 • Czyste powietrze – proszę wdychaj świeże powietrze – wciągaj powietrze
nosem i wypuszczaj ustami.

• Wąż – wśród trawy sunie wąż, naśladuj odgłos syczenia węża na głosce
sssssss – opierają język o dolne zęby, rozciągają wargi szeroko – jak do

uśmiechu. Kontroluj proszę  w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby😊 

Pięknie sobie poradziłeś/łaś z tym zadaniem ! Brawo😊
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Pewnie  zmęczyłaś/łeś  się  przy  tym  ćwiczeniu😊 proszę,  abyś  teraz
usiadł/adła  wygodnie  i  wysłuchał/ała  opowiadania  E.  Stadmüller  Smok
Segregiusz 

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie: 

(zachęcam do ich obejrzenia)

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/
olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=64 

Smok Segregiusz

 Smok  Segregiusz  był  niezwykle  sympatycznym  bajkowym  smokiem.
Uwielbiał  bawić  się  tym,  co  inni  uważali  za  śmieci.  Kartonowe  pudełka
zamieniał w domki dla lalek albo rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał
błyszczącą  folią  i  wykorzystywał  jako  wieże  albo  robił  z  nich  rakiety.
Kolorowe  zakrętki  z  radością  ustawiał  jako  pionki  w  grach  planszowych,
które  sam wymyślał.  Z  puszek  robił  grzechotki,  ze  starych  rękawiczek  –
maskotki…  Nigdy  się  nie  nudził.  Zazwyczaj  chodził  uśmiechnięty,  a  gdy
wpadał  na  jakiś  kolejny  zwariowany  pomysł  –  podskakiwał  z  radości.
Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział powyrzucane byle gdzie
papierowe  torebki,  puszki  czy  reklamówki,  w  jego  oczach  pojawiał  się
smutek. – Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe zabawki? – rozmyślał. –
Jeśli już nie chcą się nimi bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal

str. 3

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=64
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=64


czy szkło. Na pewno ktoś wie, jak takie skarby wykorzystać… O, znów ktoś
pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już taki ładny jak był.  Czy
naprawdę  tak  trudno  trafić  papierkiem  do  kosza?  –  Czy  myślisz  o  tym
samym co ja? – spytała senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się nie
wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej ławeczce. Segregiusz
spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko. – Wymyśl jakąś
zabawę,  która  nauczy  wrzucania  papierków  do  kosza  –  zaproponowała
Gwiazduszka  –  a  ja  postaram się,  aby  ten  pomysł  przyśnił  się  jakiemuś
dziecku. – Spróbujmy – zgodził się smok.  – Tato, tato! – zawołał Olek, gdy
tylko otworzył oczy. – Śniło mi się, że wygrałem wielki turniej. – Rycerski? –
zainteresował się tato. – Jasne, że rycerski – kiwnął głową Olek. – Miałem na
sobie srebrną zbroję, hełm z pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami. – Z
czym?  –  oczy  taty  zrobiły  się  okrągłe  ze  zdumienia.  –  Te  śmieci  chciały
zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – oświadczył dumnie rycerz z
przedszkolnej grupy Tygrysków.   – Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i
uścisnął  Olkowi  prawicę.  –  Ten  bałagan  na  trawnikach  to  rzeczywiście
problem – rozmyślał, jadąc do pracy. – Akurat projektował nową szkołę, a
jego kolega – architekt krajobrazu – głowił się nad tym, jak urządzić plac
zabaw dla przedszkolaków i  park pełen atrakcji  sportowych dla starszych
dzieci. – Tylko pamiętaj o koszach na śmieci – przypomniał mu tato, kiedy
tylko  wszedł  do  biura.  Pan  Zbyszek  kiwnął  głową  i  po  paru  godzinach
przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie smoków, rakiet, wież fantastycznie
pasowały do sportowych boisk i huśtawek. – Niech dorosłych uczą dzieci,
gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę tato.  

Brawo! Pięknie – w takim skupieniu wysłuchałeś/łaś tego
opowiadania😊 Jestem pod wrażeniem!

Pewnie nie było to łatwe i myślę, że z chęcią chwilę się poruszasz😉

Zrób przysiad,

cztery poskoki

i ręce rozłóż na boki

i wiatraczek ( kręcimy się )

Teraz proszę wysłuchaj pytań, dotyczących opowiadania😊 spróbuj na nie
odpowiedzieć 😊 jestem pewna, że dasz sobie radę😉

 Co lubił robić smok Segregiusz? 
 Co smuciło smoka? 
 Jaki sen miał Olek? 
 Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 
 W jaki sposób możemy chronić przyrodę?
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Widzę, że nie sprawiło Ci to większych problemów choć nie wszystkie
pytania były proste😉 super!

Na koniec zajęć zapraszam Cię do zabawy w segregowanie śmieci. 
Możesz z rodzicami pobrać kolorowankę i ją wydrukować bądź wyciąć z
gazetek  różne  przedmioty  i  posegregować  je  według  poniższego
wzoru😊 Powodzenia! 

Brawo! Choć nie było to łatwe zadanie!  Zrobiłeś/łaś to genialnie😊 

Dziękuję Ci za pracę na tych przedszkolno-domowych zajęciach😊 dziękuje
również Twoim rodzicom😊

Do jutra! 

Wtorek - 21.04.2020 

Temat: Wypoczynek w lesie i nad wodą

Witam  Cię  w  ten  wtorkowy  dzień!   Mam  nadzieję,  że  jesteś  gotowy/wa
do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę  😊 Na pewno ją
dobrze pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊

Poniżej przesyłam link do piosenki:
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https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla
Ciebie specjalne zadanie😊 

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia:

Nóżka lewa, nóżka prawa

Sport dla zdrowia ważna sprawa

Obie nóżki do kółeczka

Umiem skakać jak piłeczka

Ręce w górę, w przód i w bok

Teraz zrobimy przysiad i skok

Wszyscy wznosimy ręce do góry

Tak jak po niebie wędrują chmury.

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊

Teraz  proszę  abyś  przygotował/ała  dwa słoiki/  dwie miski  w jednym jest
czysta woda, a w drugim brudna (można celowo ją zabrudzić, np. ziemią).
Proszę pooglądaj oba słoiki.  Zastanów się,  gdzie jest  czysta woda, a gdzie
brudna.  Odpowiedz  proszę  :   z  którego  słoika  napiłbyś/łabyś  się  wody?
Dlaczego? 

Brawo😊 Spryciarz z Ciebie!

To  teraz  zapraszam  Cię  do  wysłuchania  piosenki  ekologicznej,  możesz
tańczyć, podskakiwać 😊 

Tutaj przesyłam link do piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1NJdf2mHMC7pvC_G7vSHPh-
PozD4mDSq1

Tutaj tekst:

https://drive.google.com/open?
id=11DY9NeUKkUhW6xJLLvkFgOCrHUWR1FNw

Mam nadzieję, że podobała Ci się piosenka?

Teraz proszę wysłuchaj pytań i spróbuj na nie odpowiedzieć😊

 Co robią kominy wielkich fabryk? 
 Jak myślisz – dlaczego do rzek płynie brudna woda? 
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 Co to jest smog? ( z tym pytaniem możesz mieć problem ale jestem
pewna, że rodzice tutaj pomogą😊)

 Dlaczego w rzece jest coraz mniej rybek?
 Dlaczego tak ważne jest, żeby woda wokół nas była czysta? 
 Czy melodia tej piosenki zachęca do maszerowania czy do spania?

Brawo😊 Super😊 

Teraz  zapraszam  Cię  do  rozmowy  z  rodzicami  czym  różni  się  las
liściasty  od  lasu  iglastego😊 Jeśli  to  możliwe  znajdź  w  najbliższej
okolicy drzewa liściaste i iglaste. Dotknij je, jeśli masz taką możliwość,
czym one się różnią?

Na koniec zajęć zapraszam Cię do wysłuchania opowiadania :

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf

Czy wiesz, co dzieci robią w lesie? Jak należy zachowywać się w lesie? 

My  w  przedszkolu  również,  co  roku  organizujemy  „sprzątanie  świata”,
bierzemy wtedy  worki,  rękawiczki  i  sprzątamy najbliższe  osiedla… w tym
roku nie udało nam się to… ale za rok zrobimy to na pewno😊 
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Na dziś to już wszystko😊

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach,
radzisz sobie z nimi świetnie! 

Ciekawego dnia! I do jutra😊

Środa - 22.04.2020

Temat dnia: Dzień Ziemi

Witaj! Dziś szczególny dzień! Obchodzimy dzisiaj Dzień Ziemi😊

Zapraszam  Cię  do  wspólnej  zabawy  rozpoczynając  od  wesołej  piosenki:
Posprzątajmy Ziemię, posprzątajmy Świat! 

https://drive.google.com/open?id=1qqRrTMfVzLdgYsf7q2XLUoXYAiVTUhxE

Proszę  chodź  po  pokoju  wsłuchując  się  w  nią  (dokładnie  tak,  jak  w
przedszkolu😊). Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za
zadanie nie ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne
rzeczy więc uważaj i bądź czujny/na !:😉 ) 

Mam nadzieję, że podobała Ci się ta piosenka😊 

Teraz poproszę abyś na chwilkę usiadł / adła i  wysłuchał/ała wiersza B.
Formy „Dzieci dbają o środowisko”

„Dzieci dbają o środowisko”

W zgodzie z przyrodą żyją wszystkie dzieci.

Kochają jasne słonko, które na niebie świeci.

Nie łamią gałęzi, dbają o rośliny,

podczas wycieczek do lasu nie płoszą zwierzyny.

Często też dorosłym dobry przykład dają

– w wyznaczonych miejscach śmieci zostawiają.

Po  wysłuchaniu  wiersza  możesz  wraz  z  rodzicami  stworzyć  kodeks
przyjaciela przyrody. 

Teraz już pewnie wiesz, jak Przyjaciel Przyrody dba o środowisko😊 Jestem
z Ciebie dumna!
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Zapraszam Cię teraz do specjalnego zadania : wycięcia  z pomocą rodziców
puzzli i  ułożenia ich😊

‘

Puzzle można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?
id=1S_lB9ROi9b6WQPR9zmQahS8cR1WUSaE2

Jeśli  nie  masz  takiej  możliwości  narysuj  Ziemie  i  potnij  na  6  pasków  a
następnie złóż😊

 I jak udało Ci się? Jestem pewna, że tak😊 Brawo TY! 😉

Teraz zapraszam Cię do Quizu Przyrodniczego – mama lub tata będą czytać
pytania a Ty masz zadanie odpowiedzieć czy to zdanie które przeczytają jest
prawdziwe czy nie😊 powodzenia!

 Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza. 
 Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich

nie ma – do kosza. 
 Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.
 W lesie wolno krzyczeć. 
 Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.
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I  jak  Ci  poszło!  Na  pewno  znakomicie!  😊 Brawo!  Naprawdę  jesteś
Zielonym Przyjacielem Przyrody😊

Dlatego  jeśli  masz  taką  możliwość  możesz  wydrukować  medal  Zielonego
Ziemianina  😊😊 następnie  wydrukować  i  zawiesić  na  sznurku  bądź
wstążeczce. 

https://drive.google.com/open?id=16-FNrX2VJ3S5lu09ojsfrFyVmF5OxJYx

 

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Cię do pracy plastycznej,  jeśli  nie
możesz z rodzicami wydrukować poniższej karty – to żaden problem mama
lub tata na pewno da radę narysować Ziemię😉 
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Link do pobrania kolorowanki:

https://drive.google.com/open?
id=1vmZDvSPsnwaqC9ZKgOGs_9Wx6Hid5Ttf

Dziękuję  za  Twoje  zaangażowanie!  Jeśli  narysowałeś/pokolorowałeś
rysunek podczas tych zajęć możesz wraz  z rodzicami wysłać mi jego zdjęcie.
Z chęcią obejrzę Twoje postępy😊

 

Czwartek – 23.04.2020

Temat dnia: Wiosenne porządki w ogródku

Już czwartek😊 mam nadzieję, że doby humor Cię nie opuszcza😉 dziś 
zajmiemy się porządkowaniem ogródka i zabawą w ogrodnika😊

Najpierw zapraszam Cię do zapoznania się z narzędziami ogrodniczymi😊

Poniżej znajdziesz ilustrację spróbuj je nazwać (rodzice na pewno chętnie 
pomogą😊) 

Możesz również zagrać w memory / dopasowywanie cieni

Tutaj karty do pobrania: (strona 3 i 4)

https://drive.google.com/open?id=1iOewU_JNiDrH7L-
OFvYBEPqrjQ0SDmbh
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Teraz  zapraszam  Cię  do  obserwacji  kwiatów  i  roślin  w  twoim  domu  😊
spróbuj z rodzicami przeliczyć ile ich masz i nazwać je😊 może zasadziłeś
roślinkę w ostatnich tygodniach ? Sprawdź, czy urosła i proszę, podlej swoje
roślinki w domu😊

I jak Ci poszło? Mam nadzieję, że mieszkanie nie ucierpiało za bardzo😉

Zapraszam  Cię  teraz  do  zabawy  muzycznej  przy  piosence  „Wiosna   w
ogródku”

Słuchaj uważnie słów piosenki i naśladuj ruchy ogrodnika😊 Powodzenia!

Piosenkę można odtworzyć/pobrać tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1pfo-
pweaqCDZzX4bWQ3xfcA8rnNRKGmr

Na koniec zajęć zapraszam Cię do obejrzenia obrazka na kolejnej  stronie
i opowiedzenia, co robi nasz książkowy bohater Olek i jego rodzina😊

Ilustrację można również obejrzeć/pobrać tutaj:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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Jeśli  nie  masz  możliwości  wydrukowania  tej  karty  –  nic  nie  szkodzi😉
narysuj proszę swoją roślinkę, którą dziś podlałeś/łaś😊

Dziękuję Ci za kolejny dzień i za Twoją aktywność😊 do jutra!
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Piątek -24.04.2020

Temat dnia: Świeże powietrze

Witam w ostatnim dniu zajęć😊 Na początku przypomnij proszę sobie 
wierszyk  z pokazywaniem dzięki, któremu łatwiej się wyciszysz i skupisz😊

Na pewno doskonale go pamiętasz! 

„Małe rączki sobie klaszczą,

 czasem także się pogłaszczą 

i w „kolanka zastukają, 

no i dzieciom pomachają!

Proszę abyś teraz usiadł wygodnie i  posłuchał/a wiersza B. Szelągowskiej
Dbamy o przyrodę.   Jednak kiedy rodzice będą czytali  Ci  wiersz proszę
abyś powtarzał z nimi fragment:  Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne
mamy dni!    (  wskazówka: głoska ś jest głoską środkowojęzykową, powstaje
przez uniesienie środkowej części języka ku górze. Przy wymawianiu głoski ś
zęby są zbliżone do siebie, a wargi lekko zaokrąglone.)

Dbamy o przyrodę.

W parku kwitną na rabatkach kwiatki kolorowe.

Pod drzewami, wzdłuż alejek, stoją kosze nowe.

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!

Dzięcioł puka w stare drzewo, obserwując dzieci,

jak do kosza wyrzucają po pikniku śmieci.

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!

Jeżyk z liści się wygrzebał, pyszczek swój zadziera.

Teraz patrzy, jak rodzina jedzie na rowerach.

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!

A w ogrodzie, obok parku, słowik cudnie śpiewa.

To z radości – wzdłuż alei ktoś posadził drzewa.

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!

Nawet słonko, choć wysoko, jakoś mocniej świeci.

Lubi patrzeć się, jak dbają o przyrodę dzieci!

Sia, sio, siu, sia, sio, si – jakie śliczne mamy dni!
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Brawo!  Co  za  skupienie! 😊 bardzo  dobrze  poradziłeś/łąś  sobie  z  tym

zadaniem, dlatego szybkim krokiem wskakujemy do następnej zabawy😊

Zapraszam Cię do pracy plastycznej „ślimaki” potrzebne Ci będą :

 Paski papieru

 Klej 

 Ołówek/mazak

 Wycięte z papieru czułka 

Sklejaj paski ze sobą i nawijaj na kredkę ołówkową, by nadać im okrągły

kształt. Na końcu paska z jednej strony przyklej czułki z papieru i dorysuj na

nich oczy. I jak Twój ślimak?

Jeśli zostaną Ci paski możesz stworzyć również gąsienice 😊 
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Jeśli chciałbyś/łabyś podzielić się swoimi sukcesami, proszę o przesłanie 

zdjęć swoich prac na mojego maila, chętnie je zobaczę😊 bo bardzo się za 

Wami już stęskniłam..

Jako jedno z ostatnich zadań zapraszam Cię do przejścia przez labirynt 😊

Pobrać można go tutaj:

https://drive.google.com/open?id=16dPJy2aLWfzVz6a_2quboCPFn8iwORUs

(strona 3)

Jestem pewna, że zadanie nie sprawiło Ci zbyt dużo problemów😉

Na koniec zajęć zapraszam Cię do zabawy ruchowej😊
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Poproś rodziców aby włączyli piosenkę pt. „Wiosna , wiosna w ogródku”
https://drive.google.com/open?id=1pfo-
pweaqCDZzX4bWQ3xfcA8rnNRKGmr

a Ty chodź po pokoju wsłuchując się w nią (dokładnie tak, jak w 
przedszkolu😊). Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za 
zadanie nie ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne 
rzeczy więc uważaj i bądź czujny/na !:😉 ) 

Mam nadzieję, że podobała Ci się ta piosenka😊 

W tym tygodniu super się spisałeś/łaś😊 ściskam Cię i życzę miłego
weekendu, życzę dużo spokoju na ten dziwny czas… życzę również zdrowia,

w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego:
m.olbrich@mp18.pl

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę
codziennie w godzinach 9 – 14. 

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki i zadania dodatkowe
związane z tematyką zajęć😊

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zadania bądź odsłuchać
piosenki z ubiegłych tygodnii przesyłam linki:

Materiały z zajęć + dodatkowe: https://drive.google.com/open?
id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT

Piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK

Teksty piosenek:

https://drive.google.com/open?
id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

Pozdrawiam,

Magda Olbrich
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