
22-25.06.2020r. OŚRODEK TYGODNIOWY: Bezpieczne wakacje 

 

Poniedziałek  22.06.2020 r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Aktywne wakacje w okresie epidemii 

Przysposobienie do pracy 
Temat: Aktywne wakacje w okresie epidemii 

 

Witam serdecznie wszystkich uczniów i rodziców w ostatnim tygodniu nauki. 

W piątek 26 czerwca 2020r. pożegnamy rok szkolny 2019/2020, uczniowie otrzymają świadectwa i zaczną 

się wakacje. 

Bardzo proszę rodziców, abyście Państwo porozmawiali ze swoimi dziećmi o planach wakacyjnych, które z 

uwagi na utrzymującą się epidemię korona wirusa muszą zostać dostosowane do nowych warunków 

bezpieczeństwa. 

Bardzo proszę abyście Państwo wspólnie z dziećmi zapoznali się dla przypomnienia z aktualnymi 

zaleceniami rządowymi- polecam krótki film„12 porad jak się ochronić przed koronawirusem” na rządowej 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.  
Przypomnijcie też proszę swoim dzieciom o zasadach bezpiecznego robienia zakupów, przebywania w 

miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej. 

 

Zadanie 1 dla uczniów- odczytajcie i zapamiętajcie instrukcje na plakacie jak bezpiecznie robić zakupy.  

Wojtku, powiedz mamie co widzisz na obrazkach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Zadanie 2 

Przyjrzyjcie się obrazkom i powiedzcie, gdzie można wybrać się na wakacje? 

 
Zadaniem Wojtka jest opowiedzenie domownikom co widzi na obrazkach i gdzie chciałby pojechać na 

wakacje? 



 
 

Zadanie 3 dla Dominiki, Julii, Magdy i Kacpra 

Wypiszcie co można robić w domu, gdy są wakacje?  

Wojtek niech wymieni mamie swoje ulubione zajęcia w wolnym czasie. 

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE:  

Temat: Zabawy terenowe. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

MAPA I UKRYTY SKARB 
Urozmaicony podwieczorek? Możecie dać swoim dzieciom nawet słodycz, ale nie za darmo. Dziś zamiast 

ulubionego batonika, dajcie córce, synowi mapę. Możecie ją narysować, Oznaczcie miejsce, gdzie ukryliście 

podwieczorek. Zabawę można przeprowadzić w domu, ogrodzie, w parku, lesie 

Kiedy znudzi nam się mapa, możemy zostawiać zagadki prowadzące do słodyczy. 

 

  
 

 

 

 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:  

Temat : Zbliża się koniec roku szkolnego. 

Witajcie Moi Drodzy! Zbliża się koniec roku szkolnego, zostało nam kilka dni pracy. Wiem, że przez ten 

czas będziecie pracować bardzo sumiennie, tak jak to robiliście dotychczas. Przygotowałam dla Was 

zadania. Zadanie dla Julii, Dominiki, Kacpra i Madzi. 



 

Zadanie dla Wojtka 

• Policz w kalendarzu ile dni zostało do końca roku szkolnego. Jest to trudne zadanie, ale  Mama na pewno 

Ci pomoże!  

• Ile wagonów ciągnie lokomotywa? 

 



EEG-REWALIDACJA- Kacper M. opr.K.o 

 

1.Wykonaj działania i pokoloruj motyla. 

 

 
 

 

 

Wtorek, 23.06.2020r. 

OŚRODEK DZIENNY: Wakacje w mieście- zasady bezpieczeństwa 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY:   

Temat: Wakacje w mieście- zasady bezpieczeństwa. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Poniżej zamieszczone są obrazki dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego. Proszę, 

sprawdźcie Państwo, czy wasze dzieci poprawnie wskazują właściwe zachowania i czy rozumieją 

przedstawione na nich sytuacje. 

 



Zadaniem 1 uczniów jest wskazanie na obrazkach właściwych zachowań i skreślenie tych niewłaściwych: 

a/ na drodze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b/ w domu 

 
 

c/ na ulicy i w miejscach publicznych 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ. 

MAMĘ WOJTKA PROSZĘ O ODCZYTANIE SYNOWI TEKSTU.  

 
 

 

 



Zadanie 2 

Utrwalamy znajomość numerów alarmowych- przeczytaj i wykonaj zadanie na karcie pracy. 

Zadaniem Wojtka jest odpowiedzenie na pytanie- kogo wzywamy do zdarzeń przedstawionych na 

obrazkach poniżej? 

 

 



RELIGIA:  
TEMAT: SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII 

Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 

Kościół do którego chodzimy jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie 
z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny 
sposób opiekowali się nimi.  

Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był 
bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.  

Lubię chodzić do kościoła  

Bo w nim jest tak pięknie  

Każdy przyjdzie, to się żegna  

I zaraz uklęknie 

 W tym kościele świateł wiele 

I grają organy,  

Bo tu mieszka nasz Przyjaciel, 

 Jezus ukochany. 

O każdy kościół dba w sposób szczególny ksiądz proboszcz. 

Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy my, 
nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie 
dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, 
siostry zakonne, katechetki i katecheci. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia. 
Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej 
choroby przyjść do kościoła.  

Zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8 

Zadanie Dowiedz się pod jakim wezwaniem jest Twój kościół 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Temat: Zabawy bieżne z użyciem różnych przedmiotów. 

 

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom polecenia oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich 

wykonaniu. Z góry dziękuję. 

 

Zwinny lider 

Rodzic/dziecko prowadząc grupę wykorzystuje ukształtowanie terenu oraz naturalne przeszkody do 

wykonywania ćwiczeń dodatkowych np. podbieg, zbieg, przyspieszenie, skok nad przeszkodą, slalom 

między drzewami, itp., liderzy powinni się zmieniać co 1-2 min. (raz prowadzi mama, potem dziecko, 

następnie tata itd.) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOX9Id6YhC8


REWALIDACJA INDYWIDUALNA –Dominika S., Magdalena M., Julia R., Kacper M. 

– prowadzący Magdalena Gruca 

 

Rodzice i Opiekunowie 

Celem zaplanowanych zajęć jest przypomnienie paru zasad bezpiecznego opalania a zarazem 

ćwiczenia grafomotoryczne - przepisywanie. Proszę Państwa o pomoc w wykonywaniu zadań. To 

ostatni materiał w tym roku szkolnym. Dziękuję bardzo za współpracę i życzę udanych wakacji, 

odpoczynku i do zobaczenia na rozdaniu świadectw. 
 

Dominika S., Julia R., Magdalena M., Kacper M. 
Kochani to ostatnie zadanie w tym roku szkolnym 

 

Zadanie 1. Przepisz poniższe zdania uzupełniając odpowiednim wyrazem z 
nawiasu: 
 

- Gdy mocno świeci słońce, osłaniaj (głowę/nogi) kapeluszem. 
- Aby łatwiej znieść upał, (pij/zjadaj) dużo wody. 
- Zawsze używaj kremu z filtrem do (opalania/gotowania). 
- By osłonić oczy przed słońcem, noś (spodnie/okulary) przeciwsłoneczne. 
 

                                                                Powodzenia ☺ 

Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

(p. Agnieszka B.) 

Temat: Wakacyjne powtórki matematyczne. 

 

1) Wykonaj obliczenia 

 

12+2= ..........                   5+2= ..........                        10+2= .......... 

4+18= ..........                 18+8= ..........                          6+6= .......... 

5+16= ..........                 5+17= ..........                        14+7= .......... 

7+9= ..........                   7+11= ..........                        17+7= .......... 

2) Rozwiąż zadania tekstowe. 

Maja ma 13 lat, jej młodszy brat Tomek o 6 mniej. Ile lat ma Tomek?  

Napisz odpowiednie działanie i podaj odpowiedź pisemną. 

Obliczenie:  

 

Odpowiedź: Tomek ma .............................................. 

 

Marzena ma 11 lat, jej starsza siostra Ola o 7 więcej. Ile lat ma Ola?  

Napisz odpowiednie działanie i podaj odpowiedź pisemną. 

 

Obliczenie: 

 

Odpowiedź:.......... .............................................. 

 

Tosia ma 6 lat, jej starsza siostra Basia o 10 więcej. Ile lat ma Basia? Napisz odpowiednie działanie i 

podaj odpowiedź pisemną. 

 

Obliczenie: 

 

            Odpowiedź: Basia ma ……………………………… 



TERAPIA RUCHOWA: Dominika S.; Magdalena M. 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy 
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które 

zostały umieszczone w poprzednich materiałach. 

Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia 

prowadzony jest przez rodzica/opiekuna! 

Zestaw wybranych ćwiczeń. ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE ! 

Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia Zdjęcie/Rysunek Opis ćwiczenia 

 

Ćwiczenie nr 1) Pozycja 

wyjściowa -Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Ruch-

Naprzemienne maksymalne 

zgięcia grzbietowe podeszwowe 

stóp. Powtórzenia:  2 serie po 5 

razy. 

 

Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie 

oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy 

stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w 

stawach kolanowych z utrzymaniem 

złączonych podeszwami stóp. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby 

kolana były rozchylone na zewnątrz i 

stopy były złączone. 

 

Ćw. nr 2) P.w.-Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

ustawione równolegle. 
Ruch- Zginanie, na przemian z 

wyprostem i rozkładaniem palców 

stóp, bez unoszenia nad podłogą. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, stopy 

obejmują piłkę. Ruch- uniesienie nóg z 

piłka nad podłogę. Powtórzenia:  2 

serie po 5 razy. Uwagi: Do tego 

ćwiczenia można wykorzystać np. 

poduszkę kule z papieru itp. Pamiętamy 

o zwróceniu uwagi aby kolana były 

rozchylone. 

 

Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze leży 

rozłożony kocyk. Stopy stoją na 

brzegu kocyka. 
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy 

ruchami zginania palców bez 

odrywania pięt od kocyka. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie 

oparte na podłodze z tyłu, piłka 

trzymana między stopami. Druga osoba 

siedzi twarzą do ćwiczącego.  
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby 

siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:  

2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, 

przed krzesłem na podłodze leży 

rozłożony kocyk. Ruch- Chwyt 

brzegu kocyka palcami stóp, 

uniesienie nóg z kocykiem nad 

podłogę i wykonywanie ruchów 

jak podczas trzepania. 

Powtórzenia:  2 serie po 5 razy. 

 

Ćw. nr 9) P.w.-Siad skrzyżny. W jednej 

dłoni tasiemka, której wolny koniec 

wisi przed ustami. 
Ruch- Wdech nosem, a następnie silne 

dmuchnięcie na tasiemkę. 
Powtórzenia: 3 razy. Uwagi:  W czasie 

ćwiczenia powinna być utrzymana 

postawa skorygowana. 

 

Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. 

Ręce w pozycji skrzydełek. Ruch- 

Maksymalny wdech nosem, a 

następnie wydech ustami z jak 

najdłuższym wymawianiem literki 

S. Powtórzenia:  3 razy.  

Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze 

narysowana linia. 
Ruch-Marsz z krzyżowaniem stóp. Na 

odcinku 1,5-2 metry. 
 Powtórzenia: 4 razy. 

Bibliografia  
1. Malina H.: Wady kończyn dolnych.  Kraków 1996 r. 
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne.  Warszawa 1998 r. 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 24.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje na wsi; w górach. 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Temat: Co możemy robić podczas wakacji? 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ ( tematy powiązane) 

Temat: Układamy zdania na temat: Co możemy robić podczas wakacji? 

Zadanie dla Julii, Dominiki, Kacpra i Magdy. 

 

Zadanie dla Wojtka 

• Proszę mamę o odczytanie poniższych zdań. Zadaniem Wojtka jest wybranie odpowiedzi  

na pytanie: Co najbardziej lubisz robić? 

1. Kąpać się na basenie. 

2. Zbierać grzyby w lesie. 

3. Opalać się. 

4. Jeździć na wycieczki. 

5. Kąpać się w morzu.. 

6. Chodzić na spacery. 

 

 

 

 

 



PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

Temat: Wakacje na wsi, w górach. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Nasi uczniowie uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu: w lesie, u rodziny na wsi, w górach. Proszę, 

abyście Państwo porozmawiali ze swoimi dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa właśnie 

podczas takiego wypoczynku.  

Wykorzystajcie proszę ilustracje i karty pracy o tej tematyce zamieszczone poniżej. 

 



 
 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Temat: Ciekawe zakątki świata. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie przerysowanie jednego z wybranych zakątków świata (tak jak 

potraficie, mogą to być inne miejsca równie ciekawe) na czystą kartkę. Po przerysowaniu pomalujcie go 

farbami, mazakami, czy innymi materiałami (technika dowolna). 

 

 

  

  

Drodzy rodzice ogromna prośba do was pomóżcie im w wykonaniu tego zadania.                 

Z góry dziękuję za współpracę. 

Efekty pracy bardzo proszę sfotografować (np. telefonem) i przesłać do wychowawcy klasy. 

Pozdrawiam serdecznie. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/zrujnowane-koloseum?version=print
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sfinks-i-wielka-piramida-gizy?version=print


EEG- Rewalidacja – Dominika S. 

opr.K.O 

 

1. Naucz się czytać tekstu. Odczytaj wyrazy, zapisz je do zeszytu. Z każdym wyrazem ułóż jedno zdanie. 

Zapisz do zeszytu. 

 

LATEM ŚWIECI SŁOŃCE I JEST BARDZO CIEPŁO. 

WKŁADAMY SUKIENKI, KRÓTKIE SPODENKI  

I KOSZULKI Z KRÓTKIMI RĘKAWAMI ORAZ  

KLAPKI LUB SANDAŁY. 

CHRONIMY NASZE CIAŁO PRZED PALĄCYM SŁOŃCEM ,  

WKŁADAJĄC CZAPKI Z DASZKIEM, KAPELUSZE, 

 OKULARY PRZECIWSŁONECZNE. 

ODSŁONIĘTE CIAŁ SMARUJEMY KREMEM OCHRONNYM. 
 

 
 

   KLAPKI                KAPELUSZ         SPODENKI            KOSZULKA 

 

 

      

    OKULARY                             KREM 

 

           
 

 

Tomatis: Dominika S. i Julia R. 

(p. Agnieszka B.) 

Temat: Mały teścik wiedzy. Pozdrowienia z wakacji. 

zad. 1 Przy każdej nazwie pory roku wypisz po 3 rzeczowniki, które kojarzą Ci się z właśnie z tą porą roku. 

Pamiętaj, rzeczownik odpowiada na pytania : kto? co? 

WIOSNA - ………………………………………………………………………………… 

LATO - …………………………………………………………………………….……… 

JESIEŃ - ……………………………………………………………………………..…… 

ZIMA - ……………………………………………………………………………………. 



zad. 2 Odmień prze osoby czasownik „pisać” w czasie teraźniejszym. 

 Liczba pojedyncza  Liczba mnoga 

ja  my  

ty  wy  

On 

Ona 

ono 

 Oni one  

 

zad. 3 Ułóż zdania z przymiotnikami: 

żółty …………………………………………………………………………………………… 

stare …………………………………………………………………………………………… 

mała …………………………………………………………………………………………… 

 

zad. 4. Zbliżają się wakacje. Napisz pozdrowienia z wakacji do koleżanki lub kolegi. 

Pamiętaj o adresie i własnym podpisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
........................................................... 

 
…………..-…………………….… 

 

Czwartek 25.06.2020r. 

TEMAT OŚRODKA DZIENNEGO: Wakacje nad wodą. 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY 

Temat: Wakacje nad wodą. 

 

Wskazówki dla rodziców: 

Wakacje nad wodą to atrakcyjna możliwość spędzenia wolnego czasu, ale bywa też czasami niebezpieczna. 

Bardzo proszę, porozmawiajcie Państwo ze swoimi pociechami o zasadach bezpieczeństwa kąpieli i 

wypoczynku nad stawem, rzeką i morzem. Niech opiszą wam co widzą na ilustracjach o odpowiedzą na 

pytania pod nimi. 

 



 
Zadaniem uczniów jest przyjrzenie się obrazkowi i wskazanie co robią dzieci nad wodą? 

Może znacie inne zabawy, jeśli tak to wymieńcie je. 

 
 

Jutro spotykamy się na rozdaniu świadectw, a później ruszamy na wakacje! 

Nad wodą, w górach, na wsi i w miastach- wszystkim wam drodzy uczniowie 

 i drodzy rodzice życzę wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego 

 – wasza wychowawczyni. 



RELIGIA 

TEMAT: JA I JEZUS NA WAKACJACH 

Drodzy Rodzice przeczytajcie, proszę, swoim Dzieciom 

Przeżyłeś wspaniały rok spotkania z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje. Będziesz odpoczywać, bawić 

się, a  Jezus i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj, aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy 

Świętej, a także w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy. Jezus bardzo cię kocha i  nigdy cię nie opuści. 

Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16 

W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. 

Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych! 

Zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c  

Życzę Wam wspaniałych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu! 

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE: 

Temat: Pracujemy z mapą Polski. 

 

Zadanie dla Julii, Magdy, Dominiki i Kacpra. 

 Wykonaj poniższe zadania. 

 
 

http://www.biblijni.pl/Mk,10,13-16
https://www.youtube.com/watch?v=9No1sRvhA4c


 
 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ: 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

Opowiedz, co widzisz na obrazkach. 

Przeczytaj poniższe zdania i dopasuj do obrazków. 

 

Pamiętaj! 

1.Nie spędzaj czasu w niebezpiecznych miejscach! 

2. Nie odchodź daleko od domu! 
 

 
 

4. Nie noś klucza na szyi! 

5. Nie dotykaj, nie drażnij obcych zwierząt! 

6. Nie wpuszczaj obcych ludzi do domu, gdy jesteś sama (sam )! 

7.Nie bierz prezentów od obcych ludzi! 

8. Nie chodź nigdzie z nieznajomymi! 
 



 
 

Obcy, nieznajomy- osoba, której nie znamy. 
 

Życzę Wam  wspaniałych wakacji! 

Sukcesów w przyszłym roku szkolnym! 

Wszystkiego co się szczęściem zwie w życiu osobistym! 
 

 Bardzo dziękuję Państwu za współpracę i  również życzę udanego wypoczynku. Do zobaczenia! 

                                                                                    Pani Jola 

 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE 

 

Dzień dobry. To już ostatnie nasze spotkanie. Cieszę się, że braliście aktywny udział w zajęciach kółka 

plastycznego. Wasze prace zawsze cieszyły moje oczy. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanych 

wakacji. 

Temat ostatniego kółka to „Wakacje”. Proszę narysujcie, co byście chcieli zrobić podczas wakacji   (może to 

być coś nierealnego, to mają być marzenia, raz sobie pozwólcie, a co☺). Życzę przyjemnej pracy i jeszcze 

raz serdecznie pozdrawiam. Beata Markulak 

 

 

 

 


