
06 kwiecień 2020  (poniedziałek)
Drodzy  Rodzice  dzieci  z  grupy  I  dziś  do  wykonania  jest  dla  dzieci  poniższa  karta  pracy.  Dodatkowo
spróbujcie zachęcić dziecko do lepienia z masy solnej lub do wyboru stemplowania pisanek z ziemniaka.
Takie zabawy będą miały wpływ na rozwój sprawności manualnych dziecka. 

Temat dnia: Koszyczek wielkanocny 

1. Zabawa Czarodziejskie pudełko.  
Rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku. Potrzebne będzie jajko ugotowane na twardo i
czarodziejskie  pudełko  tzn.  pudełko  z  otworem  na  rękę  dziecka.  Rodzic  wkłada  do
czarodziejskiego  pudełka  ugotowane  na  twardo  jajko   i  inne  przedmioty  np.  klocek,
łyżeczkę  i  piłkę.  Prosi  dziecko,  aby  po  dotyku  (bez  pomocy  wzroku)   rozpoznało
pojedynczo przedmioty, które znajdują się w pudełku.

2.
3. Zagadka o jaku. 

Drogi rodzicu powiedz dziecku zagadkę. Niech uważnie wysłucha całej treści i odgadnie
„Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? „

4. Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? 
Dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare. Rodzic nalewa do obu szklanek wodę
(po pół szklanki). Prezentuje dziecku dwa jajka (tym razem surowe) i pyta: Czy wiesz, po
czym poznać,  że jajko jest  świeże? Prosi  dziecko,  aby włożyło do każdej szklanki  po
jednym jajku i obserwowało, co się z nimi dzieje. Czy w obu szklankach jajka zachowują
się tak samo? Jajko, które jest świeże, opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do
góry. Jeśli mamy w domu tylko świeże jajka sprawdzamy pytając dziecko Jak myślisz, jeśli
włożymy do szklanki z wodą jajko, będzie pływać u góry, czy opadnie na dół. Przekonaj
się, włóż jajko o obserwuj. 

5. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy. 
Drogi rodzicu zademonstruj ćwiczenia, a dziecko je będzie naśladować.  
Jajko – dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.
Gorące jajko – dzieci  nabierają  powietrze nosem,  a  wypuszczają  ustami,  naśladując
dmuchanie na jajka

6. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wielkanoc. 
Drogi rodzicu przeczytaj dziecku wiersz,  a następnie poproś by odpowiedziało na Twoje
pytania. Podczas czytania wiersza prezentuj obrazki do poszczególnych zwrotek. 
 – Kurko, proszę, znieś jajeczka, 
śnieżnobiałe lub brązowe, 
ja z nich zrobię na Wielkanoc 
cud-pisanki kolorowe. 

Do koszyczka je powkładam, 
z chlebkiem, babką lukrowaną, 
potem pójdę je poświęcić 
z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

Przy śniadaniu wielkanocnym 
podzielimy się święconką 
i buziaka dam mamusi, 
zajączkowi i kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 
tatę wodą popryskamy, 
mama będzie zmokłą kurką, 
bo to poniedziałek lany! 



7. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 
Rodzic zadaje pytania: 
− Z czego robi się pisanki? 
− Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?
− Co robimy w lany poniedziałek? 
− Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?  

8. Wykonanie masy solnej.
Drogi rodzicu zrób z dzieckiem masę solną. To wspaniała okazja na rozwijanie sprawności
manualnych  Twojego  dziecka.   Potrzebne  będą  składniki:  mąka,  sól,  woda,  miska,
szklanka,  rękawiczki  jednorazowe.  Rodzic  odmierza do miski  tyle  samo mąki  i  soli  w
proporcjach np.: 1 szklanka mąki i 1 szklanka soli. Stopniowo dodaje ½ szklanki wody i
miesza. Warto założyć rękawiczki jednorazowe, gdyż sól może powodować uszkodzenia
naskórka. Konsystencja ciasta musi być elastyczna. 

9. Lepienie jajek różnej wielkości z masy solnej. 
Dzieci otrzymują masę solną i lepią z niej jajka różnej wielkości. Wskazują największe
jajko i  najmniejsze  jajko.  Odstawiają  jajka  w pobliże  kaloryfera  lub  w nasłonecznione
miejsce sali, aby wyschły. Kiedy wyschną można pomalować farbami 



10. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Jajka na łyżce. 
Duże łyżki,  jajka ugotowane na twardo. Drogi  rodzicu wyznacz w pokoju startu i mety.
Zadanie dziecka polega na przeniesieniu jajka na łyżce od startu do mety tak, aby nie
spadło ono z łyżki.

11. Stemplowanie pisankami z ziemniaków. 
Drogi  rodzicu  jeśli  nie  ma  możliwości  wykonania  masy  solnej  można  stemplować
ziemniakami. Potrzebne będą następujące materiały: farby, pędzle, ziemniaki przekrojone
na pół, małe karteczki. Dzieci malują farbami kolorowe paski na przekrojonym ziemniaku i
odbijają  dwukrotnie  ten  sam  wzór  na  małych
karteczkach. 

12. Memory - ćwiczenie spostrzegawczości Pisanki. 
Pary obrazków pisanek o tym samym wzorze (można wykorzystać stemplowane pisanki
wykonane przez dzieci). Dzieci dobierają do pary obrazki pisanek o tym samym wzorze.
Omawiają  wzór  i  kolor  pisanki.  Dzieci  dobierają  jednakowe  obrazki  pisanek  w  pary.
Następnie grają nimi w memory. Odwracają obrazki na drugą stronę, a następnie losują
dwa z nich. Jeśli  będzie to para, zabierają je. Na koniec liczą, ile mają par. Wygrywa
osoba, która ma ich najwięcej.  

13. Prezentacja koszyczka wielkanocnego. 
Drogi rodzicu pokaż dziecku koszyczek, do którego wspólnie z dzieckiem włożycie:chleb,
jajka, wędlinę, sól, baranka, chrzan itp. Zapoznaj w miarę możliwości z symboliką: chleb -
ciało Pana Jezusa,   wędlina – dobrobyt  (dostatek),  jajko – nowe życie,  sól  i  pieprz –
prawda (oczyszczenie), baranek – zwycięstwo śmierci, chrzan – ludzka siła. 



14. Karta pracy 
Pokoloruj koszyczek z pisankami. Postaraj się użyć wielu kolorów. Rodzicu zwróć uwagę,
cy dziecko prawidłowo trzyma kredkę. 



07 kwiecień 2020  (wtorek)
Drodzy  Rodzice  dzieci  z  grupy  I  dziś  do  wykonania  jest  dla  dzieci  poniższa  karta  pracy.  Dodatkowo
spróbujcie zachęcić dziecko stemplowania za pomocą kłębków waty i spinaczy, oraz do zabaw ruchowych
 i swobodnych interpretacji  przy muzyce klasycznej. 
Temat dnia: Kraszanki pisanki 

1. Rozmowa o pisankach i kraszankach. 
Drogi rodzicu pokaż dziecku 2 obrazki i zapytaj do one przedstawiają i czym one się 
różnią. 

Rodzic pyta dziecko czy wie czym się różnią jajka. Wskazując na jedną grupę, mówi: To są
kraszanki. Nazwa kraszanka pochodzi od metody barwienia jaj, tak zwanego kraszenia,
które polegało na farbowaniu na jednokolorowo, bez wzoru. Następnie rodzic  wskazuje na
drugą grupę i mówi: Jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek.
Obecnie wszystkie różnobarwnie pomalowane jajka to pisanki. 

2. Słuchanie piosenki „Pisanki” 
Drogi rodzicu włącz dziecku piosenkę „Pisanki” i poproś aby posłuchało o czym 
opowiada piosenka.  https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY   



Włącz drugi raz i poproś, aby dziecko zapamiętało jakie obrazki znajdowały się na 
kolejnych pisankach. Co było na jednej? Co na drugiej ? Itd. 

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

3. Akompaniament muzyczny do piosenki 
Teraz włączymy trzeci raz piosenkę, ale tym razem dzieci będą wystukiwać rytm za 
pomocą dwóch drewnianych łyżek kuchennych. 

4.  Praca plastyczna Pisanki – stemplowanie kłębkiem waty 



Rodzicu do tej pracy potrzebne będą farby, wata lub waciki kosmetyczne, albo kawałki
gąbki  do  mycia  naczyń  oraz  spinacze  do  bielizny.  Na  talerzyku  przygotowujemy
kolorowe farby i stempelki z waty i spinaczy. Zadaniem dziecka jest umoczenie stempla
w farbie i odbijanie go w układzie pasowym na przygotowanej kartce papieru w kształcie
jajka. 

5. Swobodne improwizacje ruchowe „Taniec kurcząt w skorupkach” 
Drogi  rodzicu włącz dziecku utwór „Taniec kurcząt  w skorupkach”  M. Musorgskiego.
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw  Naśladuj razem z dzieckiem ruchy
do poszczególnych fragmentów utworu lub samo dziecko niech wymyśli własne ruchy. 

6. Zakładamy hodowlę rzeżuchy 
Rodzicu potrzebne będą: spodek (a może skorupki jajek?), wata, nasiona rzeżuchy,
woda. Przypomnienie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Dziecko odpowiada na
pytanie:  Czego potrzebuje roślina,  żeby rosnąć? Dziecko układa delikatnie watę na
spodku wysypuje rzeżuchę i ją podlewa. Umieszcza spodek z nasionami na parapecie
okna. Rodzic  informuje dziecko,  że zielona rzeżucha będzie ozdobą wielkanocnego
stołu

7. Karta pracy poniżej 

 



Karta pracy 
Połącz liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego. Pokoloruj 
największą pisankę. 

Wskaż dwie takie same pisanki. 



8 kwiecień (środa)
Drodzy  Rodzice  dzieci  z  grupy  I  dziś  do  wykonania  jest  dla  dzieci  poniższa  karta  pracy.  Dodatkowo
spróbujcie zachęcić dziecko do układania sylwet baranka i  kurczaka z gotowych elementów: koła różnej
wielkości, wykałaczki lub paski papieru. 

Temat dnia: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka 
 

1. Ciepło – zimno „Gdzie jest pisanka?  
Rodzic  chowa  pisankę  w  dowolnym  miejscu  w  pokoju.  Dziecko,  które  na  ten  czas
wychodzi z pokoju, ma za zadanie odnaleźć ją na podstawie wskazówek. Jeśli dziecko
znajduje się daleko od jajka,  rodzic mówi: zimno, jeśli blisko – mówi: ciepło. Gdy dziecko
jest bardzo blisko celu, mówi: gorąco. Po znalezieniu pisanki szukające dziecko określa
miejsce jej ukrycia i chowa ją przed rodzicem. 

2, Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka - zabawa ortofoniczna 
Drogi  rodzicu  przygotuj  koszyczek  a  w  nim:   baranek,  kurczaczek,  pisanka  z
namalowanym kogutem. Dzieci  naśladują głosy i  ruchy zwierząt,  które pokazuje rodzic
wyjmując je z koszyczka (kurczątko: pi,  pi, pi – kucają i poruszają ugiętymi w łokciach
rękami jak skrzydełkami, baranek: bee, bee, bee – czworakują, kogucik: kukuryku – stają i
uderzają o uda dłońmi prostych rąk. 

3.  Zabawa muzyczno-ruchowa Kurki trzy
(sł. H. Rostworowski, francuska melodia popularna) Drogi rodzicu włącz dziecku piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=WSBUwpV6qnk    . 

1. Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.   2X
Pierwsza przodem, w za nią  druga,
Trzecia z tyłu oczkiem mruga. I tak sobie kurki trzy
Raz- dwa! Raz- dwa! W pole szły.

2. Wyszło w pole kurek pięć i na ziarnka miało chęć  2x 
Pierwsza przodem, za nią druga,
Trzecia, czwarta oczkiem mruga.
Piąta z tylu gdacze tak: 
„Mam na ziarnka wielki smak”

3. Wyszło w pole kurek sześć,
bo ziarenka chciały jeść 
Idą kurki, droga pusta,
a na końcu kurka szósta
Idzie w pole kurek sześć 
będą zaraz ziarnka jeść. 

Zabawa przy piosence może wyglądać następująco:
 Pierwsza zwrotka – kurki idą w rzędzie w różnych kierunkach
 Druga zwrotka – uczestnicy chwytają się za ręce, tworząc małe kółeczka i idą w 

rytm piosenki.
 Trzecia zwrotka – przykucają i stukają palcem o podłogę

4. Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur. 
Drogi rodzicu przygotuj małe i duże koła wycięte z papieru białego i żółtego. Potrzebne
będą też wykałaczki lub cienkie paski czarnego papieru. Proponujemy dzieciom układanie
kurczaków i baranków z kół. Dzieci manipulują kołami z kolorowego papieru,  dobierają
kolor do wybranego zwierzątka. 



5. Zajączki wielkanocne - zabawa ruchowa z elementem skoku. 
Rodzicu wyznacz trasę, jaką mają pokonać zajączki.  Dzieci pokonują trasę wyznaczoną 
przez rodziców skacząc obunóż. 

 
 
 
Karta pracy.
Naklej kuleczki waty na głowę i tułów baranka. 



Karta pracy. Zobacz jakie prace z kółek robiły inne dzieci.  A może innym razem 
zrobisz podobne? 



9 kwiecień (czwartek)
Drodzy  Rodzice  dzieci  z  grupy  I  dziś  do  wykonania  jest  dla  dzieci  poniższa  karta  pracy.  Dodatkowo
spróbujcie  zachęcić  dziecko do zabaw ze słomką do napojów. Takie ćwiczenia  są doskonałą okazją  do
rozwijania  sprawności  narządów  artykulacyjnych  i  prawidłowego  oddechu.  Ma  to  duże  znaczenie  dla
rozwijania mowy dziecka w wieku przedszkolnym. 

Temat dnia: Motywy wielkanocne 

1.  Zabawa na powitanie „Kto jak skacze” 
Drogi rodzicu włącz dziecku piosenkę do zabawy ruchowej „ Kto jak skacze ?”  
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ – niech dziecko naśladuje różnego 
rodzaju skoki. 
2. Masażyk „Pisanka”.
Dzieci dobierają się parami z rodzicami. Jedno z nich (pisanka) siada na dywanie w 
siadzie skrzyżnym, drugie siada za nim, w siadzie rozkrocznym i na plecach rysuje wzory 
zgodnie z poleceniami: paski z góry w dół, paski na boki, kropki, kratkę, małe koła, duże 
koła  itp. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się z rodzicami. 

Zabawa ruchowa do piosenki „Żółty kurczaczek”
Drogi rodzicu włącz dziecku piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg . 
Razem z dzieckiem posłuchajcie treści. 
1. Ze skorupki wyskakuję,
Mama kurka mnie pilnuje,
A ja biegam tu i tam,
Skrzydełkami macham Wam.

Ref: Żółta główka, żółty dziobek,
Żółty kolor bardzo lubię.
Żółty mam kubraczek cały,
Bo ja jestem kurczak mały. / x2

2. Jak słoneczko wszystkich cieszę,
Taki ze mnie żółty śmieszek.
Każdy bardzo lubi mnie
I się ze mną bawić chce.

Ref: Żółta główka, żółty dziobek,
Żółty kolor bardzo lubię.
Żółty mam kubraczek cały,
Bo ja jestem kurczak mały. / x2

Rodzicu zadaj dziecku pytania dotyczące treści piosenki
- Skąd wyskoczył kurczak?
- Jaki kolor lubi kurczaczek?
- Co kurczaczek miał w kolorze żółtym?
- Czy kurczak był smutaskiem, czy śmieszkiem?

Zabawa z piosenką może wyglądać tak:
Kiedy ponownie włączymy piosenkę dziecko chodzi po dywanie jak kurczak – na dwóch
nogach,  dłonie  kładziemy  na  ramionach  „małe  skrzydełka”  i  rytmicznie  machamy
skrzydełkami. Na przerwę w muzyce dzieci dziobią ziarenka – przykucają i stukają palcami
w podłogę itd. 

4. Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Na podwórku”. 
Drogi rodzicu przeczytaj dziecku wiersz, a dziecko powtórzy po Tobie sylaby i dźwięki  (ho,
ho, ho,  ko, ko, ko, ko; ku, ku, ku, ku;  ko, ko, ki, ku ). 



Gospodyni razem z dziećmi 
święconkę szykuje. 
O-ho, ho, ho! 
O-ho, ho, ho, 
jajeczka maluje. 
Biega kurka po podwórku  
i gdacze z radości. 
– Ko, ko, ko, ko.
Ku, ku, ku, ku. 
Wita wszystkich gości.  
Kogut dumnie pierś wypina. 
– Ko, ko, ki, ku.
Ale pięknie wyglądają 
twe jajka w koszyku. 

Ćwiczenia fonacyjne „Kury na podwórku.” Dzieci powtarzają za rodzicem  sylaby z 
wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, ko, ko! Ko, ko, ki, ku. Ku, ku, ku, ku! na różne 
sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, dynamicznie, spokojnie. • 

5. Włóż jajko do koszyczka – ćwiczenia oddechowe.  
Rodzicu potrzebne będą: koszyczek, słomka do napojów i małe jajka wycięte z papieru. 
Dzieci  otrzymują koszyczka i  kolorowe,  papierowe pisanki.  Mają za zadanie  przenieść
pisanki do koszyczka za pomocą słomek. Kładą słomkę na papierowym jajku, wciągają
powietrze w słomkę, zasysając jajko, przenoszą je do koszyka. 

6.  Zabawa ruchowa „Owca i wilk”. 
Rodzicu  wyznacz  na  dywanie  np.  sznurkiem  w  kształcie  prostokąta  zagrodę.  Rodzic
będzie w roli  wilka, dziecko jest owcą. Owca przeskakuje przez zagrodę na zewnątrz i
wskakują do zagrody,  a wilk chowa się za drzewem (krzesłem).  Na dźwięk grzechotki
przybiega wilk. Może porwać owieczkę, która jest na zewnątrz zagrody. Owca wewnątrz
zagrody jest bezpieczna. Owca, która zostanie porwana przez wilka, odchodzi na bok od
zabawy (jeśli  jest więcej  niż jedno dziecko), a wilk wraca do swojej  kryjówki.  Jeśli  jest
jedno dziecko to proponujemy zmianę ról. 

7. Praca plastyczna – „Motywy wielkanocne”
Co można zrobić z rolki  po papierze toaletowym?. Rolkę można pomalować farbą lub
okleić kolorowym papierem. Następnie z pomocą rodzica dziecko przykleja oczy, nos lub
dziobek, uszy lub grzebień. Praca może stanowić dekorację wielkanocnego stołu. 



8. Karta pracy 
Drogi  rodzicu porozmawiaj  z  dzieckiem na temat  koszyków wielkanocnych.  Przeczytaj
dziecku polecenia. 
Obejrzyj  pierwszy koszyk z pisankami.  Potem obejrzyj  drugi  – znajdujący się niżej.  Ile
pisanek jest w pierwszym koszyku? Ile jest w drugim. W którym koszyku brakuje jednej
pisanki? Dorysują ją z boku 



10 kwiecień (piątek)
Drodzy  Rodzice  dzieci  z  grupy  I  dziś  do  wykonania  jest  dla  dzieci  poniższa  karta  pracy.  Dodatkowo
spróbujcie zachęcić dziecko wspólnego wykonania kanapek z ulubionych przez dziecko produktów. Kiedy
zachęcimy dziecko do wspólnego przygotowania podwieczorku czy drugiego śniadania jest szansa że zje z
apetytem czasami nawet te produkty, które zwykle omija. 

Temat dnia: Wielkanocne świętowanie 

1. Układanie puzzli o tematyce świątecznej. 
Drogi rodzicu przygotuj obrazki lub puzzle o tematyce wielkanocnej (pocięte na części). 
Mogą to być obrazki z gazety. Dzieci układają obrazki indywidualnie i z rodzicami, a 
następnie opowiadają, co przedstawia układanka. 

2. Zabawa oddechowa rozwijająca zmysł węchu  „Już czuć święta”. 
Rodzic proponuje dzieciom, żeby poczuły zapach zbliżających się świąt (można namoczyć
wacik w olejku do ciasta) Prosi, aby wciągnęły powietrze nosem, na chwilę je zatrzymały i 
wykonały wydech ustami. 

3. Palmy i palemki  - omówienie wyglądu i znaczenia palm.
Rodzicu pokaż dziecku  różne palmy i rozmawiaj na temat ich wyglądu. Wytłumacz, 
że tradycyjnie miały one chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.



3. Zabawa ruchowa „Kwoka i kurczaki”.
Gdy rodzic (kwoka) wyklaskuje rytm, dzieci (kurczaki) spacerują po podwórku, grzebią 
nóżką w ziemi. Gdy przestaje wyklaskiwać rytm, kurczaki szybką idą do kwoki (do 
rodzica). Następnie rodzic może wybrać dziecko, które przejmie rolę kwoki.
4. Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmüller – Co znajdzie się na wielkanocnym stole?
Drogi rodzicu podczas czytania zagadek pozwól dziecku obserwować obrazki, które będą 
rozwiązaniem poszczególnych zagadek. 

 

Dziecko słucha zagadki i wskazuje odpowiedni obrazek. 
Oby dzięki ludzkiej pracy i opiece nieba nigdy na twym stole nie zabrakło... (chleba) 
Azorek radośnie przy koszyczku hasa, lecz nic z tego nie będzie. Nie dla psa... (kiełbasa) 
W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane, w prześliczne desenie ręcznie 
malowane. (jajka) 
Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz najważniejszy jest i basta!!! (baranek) Sypka 
jak piasek, jak śnieżek biała, smaku dodaje już szczypta mała. (sól) 



5. Jajko i sery w roli głównej - apetyczne kanapeczki 
Samodzielne wykonanie ulubionych kanapek. Drogi rodzicu zwróć dziecku uwagę na 
ciekawą formę kanapek. Pokaż obrazki lub sam spróbuj na oczach dziecka z ulubionych 
produktów zaprojektować ciekawy wzór. Pozwól dziecku wybrać te ulubione składniki i 
wspieraj w wykonywanie, ale nie wyręczaj. Taki pomysł możecie wykonać np. w porze 
podwieczorku i oczywiście zajadamy się wspólnie. Smacznego 
 



6. Karta pracy 
Pokoloruj pisankę. Postaraj się użyć kilku kolorów. Rysuj też różne wzorki. Mogą to być
kropki, kreski, małe i większe kółeczka, kwiatki, albo takie wzorki, które sam  najbardziej
lubisz. 

7. Wielkanocny prezent.
Ugotuj jajko w wodzie z bibułą w ulubionym kolorze. Kiedy wystygnie namaluj na 
nim flamastrem kolorowe wzorki lub naklej małe naklejki (jeśli posiadasz) mogą to 
być cekiny, albo małe kółeczka z dziurkacza. 
Zapakuj z pomocą rodzica prezent dla kogoś kogo kochasz. 


