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Życzymy naszym dzielnym i kochanym przedszkolakom,  

aby w nowym roku szkolnym, dużo się uśmiechali,  

z przyjemnością spędzali czas w swoich grupach  

i umacniali wiarę we własne siły.  

Rodzicom życzymy satysfakcji i radości z małych i dużych 

sukcesów dzieci oraz owocnej współpracy z całą 

społecznością naszego przedszkola. 



 

 

 

 

 

 

 

„O czym jesień opowiada dzieciom?”, K. Turek 

 

 

 

 

Gdy jesień wyszepta Ci w tajemnicy, 

że z liści szyje sobie buciki 

porównaj jesień do baletnicy, 

   a ona w podzięce  

obsypie Cię słońcem i kolorami, 

  i podaruje ci w prezencie 

ciekawą prawdę o tym: że warto 

w przedszkolu zostać z kolegami. 

 

Gdy zaszeleści w liściach, zaprosi cię do tańca 

nie smuć się, że lato już przeminęło 

poszukaj uśmiechu na twarzach kolegów. 

 

  Gdy wiatr zaśpiewa Ci piosenkę   

o tym, jak jesień szyła na bal sukienkę 

i że jesień chowa sekretów wiele, 

a jeden z nich brzmi całkiem znajomo: 

że w przedszkolu czekają na Ciebie przyjaciele, 

i że w przedszkolu jest naprawdę bajkowo! 

 

 poszukaj więc radości najpierw u siebie 

przywitaj jesień z uśmiechem!!! 



O zaangażowaniu rutyny w życie przedszkolaków 
 

Wydarzenia ostatnich tygodni zmieniły tempo życia wielu rodziców. W związku z pójściem dzieci 

do przedszkola, dorośli zaczęli się spieszyć. Dodatkowe obowiązki dnia codziennego sprawiły, że czas, 

który rodzice poświęcali swoim pociechom w wakacje, teraz skurczył się do „rozmiarów” drogi do 

przedszkola oraz popołudnia, które rodzina musi dzielić na wiele dodatkowych zajęć. Obecnie wielu 

dorosłych zadaje sobie pytanie: jak z całego dnia wydzielić czas na domowe zaległości, niezbędny 

odpoczynek oraz systematyczną naukę dzieci. Edukację rozumianą szeroko i nieograniczającą się tylko 

do  pracy z książką. Czas przedszkola to dobra, jeśli nie najlepsza lekcja o tym, jak planować i organizować 

czas. To edukacja na przyszłość, dobrze zorganizowaną, owocnie zagospodarowaną i efektywną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojęcie rutyny raczej nie budzi pozytywnych odczuć. Kojarzy się głównie z przyzwyczajeniem, 

powtarzaniem tych samych czynności, zautomatyzowaniem zachowań, a nawet nudą. Tymczasem 

synonimem słowa „rutyna” jest doświadczenie. A w doświadczeniu kryje się przestrzeń do kreowania, 

zmieniania, tworzenia. Doświadczenie rodzi odwagę i chęć do modyfikacji i ulepszeń w naszym życiu.  

W rutynie kryje się przepis na kształtowanie pożądanych zachowań. Rutyna jest siostrą samodyscypliny. 

To najlepszy duet, z którym warto zaprzyjaźnić nasze dzieci. 

Pracując w ubiegłym roku szkolnym z grupą sześciolatków, uczyłam się od dzieci i zdobyłam cenną 

wiedzę. Nasz dzień w przedszkolu „kręcił” się wokół tych samych czynności, z których zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze odbywały się po śniadaniu. W ten sposób zagospodarowaliśmy 

przedpołudnie, a ustalony system pracy, dzieci szybko zaakceptowały. Poprzez powtarzanie tych samych 

czynności, przedszkolaki nauczyły się, że najpierw nauka i obowiązki, a potem zabawa. Swobodna 

aktywność cieszyła podwójnie, bowiem moment zakończenia zajęć był oczekiwanym momentem od 

samego poranka. Po pierwszym semestrze mogłam zaobserwować owoce naszej pracy: dzieci stały się 

cierpliwe, powściągliwe i wytrwałe, gdyż pora przeznaczona na zajęcia była jasno określona  

i pozostawała niezmienna, tym samym dzieci wiedziały, jakie aktywności czekają je o określonej porze 

dnia. Konsekwentnie realizowany układ dnia, pozwalał im skoncentrować się na działaniu „tu i teraz”. 

Pracując z dziećmi w określony sposób, należy pamiętać, że dobrze zorganizowany dzień daje im 

poczucie bezpieczeństwa i zwiększa zaufanie do dorosłego, który czuwa nad przebiegiem pracy, 

sprawnie i celowo organizuje działania i niejako rozporządza czasem dziecka. Z kolei ono wierzy, że 

dorosły robi to wszystko w określonym celu i dlatego nie warto „tego” zmieniać.  

Z radością obserwowałam zaangażowanie dzieci i towarzyszącą im swobodę, z jaką przyjęły sposób 

działania w obszarze nauki i zabawy. Po powrocie ze śniadania dzieci same siadały w kole, zmobilizowane 

i gotowe na nowe wyzwania. Takie zachowania pokazują, jak rutyna i schematy postępowania kształtują 

zdrowe nawyki, organizują, wdrażają do samodyscypliny i obowiązku. Małymi krokami rozwija się w 

dziecku świadomość posiadania kontroli nad wybranymi dziedzinami swojego kilkuletniego życia. 



Oczywiście jest to proces świadomie kierowany przez nauczyciela, lecz dziecko funkcjonując w rytmie  

i znając kolejność zachowań – zdobywa predyspozycje, aby u boku nauczyciela projektować dzień, 

decydować, jak i z kim go wypełnić. Tę szansę daje mu rutyna. Gdy wiemy, co nas czeka, świat staje się 

bardziej dostępny i mniej w nim obaw, „nie zaskakuje”, przestaje być niepewny. Przedszkolak potrzebuje 

dorosłego, który działa w sposób celowy, mądry i przez to ukierunkowuje jego wiedzę o świecie, czuwa 

nad postępami oraz wprowadza równowagę w relacjach ze światem.  

Zachęcam Państwa do kształtowania dobrych nawyków również w domu. Gdy dobrze odrobicie lekcję  

z systematyczności i konsekwencji, korzyści zaczną się mnożyć. Pierwszoklasista pozytywnie zaskoczy 

rodziców, gdy samodzielnie usiądzie do pracy domowej, zaścieli łóżko czy uporządkuje pokój, zanim 

sięgnie po zabawki. Z trzylatkiem warto utrwalać składanie zabawek, zbieranie klocków, odkładanie 

kredek w ustalone miejsce. Gdy nadejdzie moment przedszkola, maluszek poczuje się swobodniej  

i pewniej, bo zasady nie będą mu obce, a wymagania odnośnie składania zabawek, nie wywołają buntu 

czy złości. Z przedszkolakami można zawierać domowe kontrakty, np. zabawa, ulubiona gra lub wyjście 

na podwórko - zrealizujemy - ale po tym, jak uporządkujemy pokój, wyjmiemy naczynia ze zmywarki, 

ułożymy książki na półkach itp. Zacznijmy już dziś: od małych rzeczy w swoim pokoju, po pilnowanie 

zadań domowych w szkole, aż do wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole to najlepszy czas na naukę nie tylko znajomości liter i umiejętności dodawania, lecz również 

organizowania przestrzeni wokół siebie, aby dobrze się w niej czuć i móc do swojego świata zapraszać 

innych. Dzieci są znakomitymi obserwatorami świata, zbudują swój - na wzór naszego. To ogromna 

odpowiedzialność, by pokazać dzieciom, że wywiązywanie się z obowiązków i stawianie ich przed 

przyjemności, procentuje i nie jest za karę, ale wynika z naturalnej potrzeby  organizowania naszego 

życia, troski o ład i rytm otoczenia, w którym na co dzień przebywamy. Uczmy dzieci właściwych 

proporcji, że ważny jest też odpoczynek, niezbędny, aby zregenerować siły i zrelaksować umysł. 

Odpoczynek po pracy, po lekcjach, po wysiłku fizycznym lub psychicznym daje poczucie sukcesu. Nic tak 

nie cieszy, jak świadomość, że zmierzyliśmy się z czymś, co wymagało energii i siły, a teraz możemy zająć 

się ulubionymi zajęciami i cieszyć się wykonaną pracą.  

Sprawiajcie sobie drobne przyjemności za pomyślne i systematyczne wywiązywanie się z obowiązków. 

Działajcie zgodnie z zasadą, że nie tylko materialne niespodzianki wynagradzają dziecku starania. Buziak, 

uściski, nawet wspólne oglądanie bajki jest wartościowe, jeśli tylko tej czynności poświęcisz swój czas, 

nie będziesz przeglądać telefonu, nie zaczniesz przygotowywać obiadu, nie podejmiesz rozmów na 

temat pracy np. z mężem. Okazywanie sobie czasu i uwagi jest najpiękniejszym prezentem nie tylko za 

dotrzymywanie umów, ale jest najlepszym elementem owocnej współpracy na co dzień. 

 mgr Karolina Turek 

 



Kącik psychologa 
 

Strategia „łączność i przełączanie”, czyli kilka słów o tym jak nasz mózg działa w silnych emocjach 

Początek roku szkolnego jest dla wielu dzieci czasem wielkich emocji. Rozpoczynające swoją 

przedszkolną przygodę maluchy przeżywają całą gamę uczuć – onieśmielenie, smutek rozstania, strach 

przed nieznanym, ale też zaciekawienie, radość, dumę. Starsze dzieci w tym roku często mają za sobą 

długą przerwę w uczęszczaniu do przedszkola i również u nich może się pojawiać wiele związanych z tym 

emocji.  

Dlaczego dzieci nie radzą sobie z emocjami tak jak dorośli? Mózg dziecka jest niedojrzały, stale zmienia 

się i doskonali. Sprawy dla nas łatwe – jak to, żeby dokonać wyboru lub poczekać na swoją kolej, dla 

trzylatka mogą być ogromnym wyzwaniem. Warto poszukać drogi pomiędzy stawianiem dziecku 

oczekiwań, na które nie jest gotowe a bezradnym czekaniem, aż samo dojrzeje. Jest nią dawanie takiego 

wsparcia, które zaowocuje z jednej strony dobrą relacją z rodzicem, a z drugiej – stopniowym 

zdobywaniem kompetencji potrzebnych do funkcjonowania wśród ludzi. 

W sytuacji silnych emocji dziecka takich jak złość czy smutek często staramy się wytłumaczyć dziecku 

sytuację i ze zdziwieniem odkrywamy, że dziecko nie tylko nie słucha, ale i często staje się jeszcze bardziej 

rozdrażnione. Dlaczego tak się dzieje?  

Odpowiedź kryje się w sposobie funkcjonowania ludzkiego mózgu. Mamy w nim wiele obszarów 

odpowiedzialnych za konkretne umiejętności – przykład mowę, słuch czy planowanie. Dla rozumienia 

podstaw emocji ważniejszy jest jednak bardzo prosty podział – na prawą i lewą półkulę. Przyjrzyjmy się 

czym one się różnią:  

Lewa półkula Prawa półkula 

- logiczna 
- stosuje słowa, nazywanie i kategoryzowanie 
- porządkuje i szereguje 
- koncentruje się na szczegółach 

- intuicyjna i emocjonalna 
- wysyła i odbiera sygnały niewerbalne (ton głosu, 
mimika, gesty) 
- koncentruje się na ogólnym obrazie 

 

Gdy coś silnie przeżywamy – dominuje u nas półkula prawa, dla której ważne są emocje, gesty, to, co 

dzieje się w ciele. Jeśli chcemy zapanować nad emocjami potrzebujemy uruchomić także półkulę lewą 

by móc w pełni zrozumieć co się stało i analizować swoje uczucia. Dzieci często potrzebują naszej pomocy 

by uzyskać stan integracji obu półkul. Jak to zrobić? 

Daniel J. Siegel w książce „Zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko” opisał strategię „łączność – 

przełączanie”. Zakłada ona, że najpierw musimy nawiązać łączność - czyli relację z dzieckiem i jego prawą 

półkulą mózgu, a następnie możemy pomóc mu przełączyć się na półkulę lewą.  

Co robić, by uzyskać „łączność” 

- rozpocząć kontakt ze wzburzonym dzieckiem okazując swoją troskę dotykiem, wyrazem twarzy, 

kojącym tonem głosu (to informacje łatwo przetwarzane przez półkulę prawą) 

- nazywać emocje, które obserwujemy i sytuacje, które są ich źródłem, bez oceniania co jest dobre, a co 

złe – na to będzie czas za chwilę (zamiast „byłaś niedobra dla Kasi i przez ciebie ona teraz płacze” 

powiedzmy „bardzo się rozzłościłaś i uderzyłaś Kasię”) 

- wysłuchać ze zrozumieniem, jeśli dziecko chce mówić 



- sprawić, że poczuje się zrozumiane i wysłuchane zanim przejdziemy do analizowania sytuacji 

- pamiętać, że dzieci dopiero się uczą radzenia sobie z różnymi sytuacjami i potrzebują wsparcia 

dorosłych; 

Gdy emocje opadną - „przełączanie” 

- porozmawiać o sytuacji, która wywołała wzburzenie, pomóc przeanalizować – co się stało, co było 

wcześniej,  a co potem 

- rozmawiać o zasadach i granicach, jeśli te zostały naruszone 

- szczególnie ważna jest próba wspólnego szukania rozwiązań, które można wykorzystać w podobnych 

sytuacjach w przyszłości 

- pamiętajmy, że ludzie, robią różne rzeczy żeby zaspokoić swoje potrzeby – zabraniając dzieciom 

jakiegoś zachowania poszukajmy jednocześnie innego sposobu na realizowanie tej konkretnej potrzeby 

(np. potrzeby ruchu, bezpieczeństwa, bliskości, kontroli) 

Czego nie robić: 

- nie bagatelizować emocji dziecka nawet jeśli sytuacja wydaje nam się błaha; 

- nie negować przeżyć dziecka („przecież nic się nie stało”, „na pewno nie jest ci smutno, tylko udajesz”) 

- nie zawstydzać („duże dzieci nie płaczą”, „ale z ciebie beksa, dzieci się będą śmiały”) 

Co osiągamy: 

- dziecko uczy się, że dzięki wsparciu bliskich jest w stanie poradzić sobie z silnymi emocjami 

- uczy się słownictwa by wyrażać swoje emocje werbalnie i rozumieć co się z nim dzieje 

- słuchając jak my opisujemy jego uczucia, uczy się od nas empatii 

- nasza relacja z dzieckiem się wzmacnia, bo czuje się ono rozumiane, bezpieczne i wspierane 

- gdy fala emocji mija jest miejsce do rozmowy na temat zasad, tego, czego oczekujemy i potrzebujemy 

Pamiętajmy, że u małych dzieci , zwłaszcza przed ukończeniem trzeciego roku życia dominuje prawa 

półkula, stąd są ich działaniami znacznie częściej kierują emocje niż logiczne rozumowanie. Gdy 

spieszymy się rano do przedszkola, a dziecko zauważy piękny kamyk – zatrzymuje się jakby cały świat 

nagle przestał istnieć. Nie rozumie naszego pośpiechu, bo kieruje się ciekawością i zachwytem, a nie jak 

my – rozumową oceną sytuacji i czasu. 

Podsumowując – żeby dotrzeć do dziecka z naszymi wyjaśnieniami i logicznym rozumowaniem najpierw 

musimy nawiązać kontakt i zaopiekować się jego emocjami. Dzięki naszej empatii mózg może się 

zintegrować dając dziecku dostęp do analizowania tego, co się stało.  

Czy to znaczy, że nie mamy wpajać dzieciom zasad? Absolutnie nie – dzieci muszą znać granice i reguły 

zachowania, jednak sytuacja silnych emocji nie jest dobrym momentem na naukę. Czas na to przychodzi, 

gdy emocje opadną. 

W naszym przedszkolu ze świadomości tego, jak ważny w wieku przedszkolnym jest rozwój 

emocjonalno-społeczny zrodził się program innowacji pedagogicznej „W krainie emocji”, który jest 

realizowany przez wychowawców i specjalistów przez cały rok szkolny. We wrześniu koncentrujemy się 

na wspieraniu procesu adaptacji, budowaniu poczucia bezpieczeństwa i przynależności u dzieci. 

Literatura: Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson „Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko”  

mgr Maria Stępniak 



Kącik logopedyczny 

Jak rozwijać mowę dziecka w domu? 

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian w organizacji pracy i codziennego życia. To Państwo 

przejęli zdecydowaną większość obowiązków związanych z edukacją dzieci, przy zachowaniu wszelkich 

innych zobowiązań i działań. Chcę Państwu serdecznie podziękować za ogromną pracę i niezmierzone 

pokłady cierpliwości. Jest mi bardzo miło mogąc z Państwem współpracować, aby dzieci osiągnęły 

możliwie najlepszy wszechstronny rozwój.  

Ponieważ terapia logopedyczna to nie tylko wywoływanie i utrwalanie głosek, ale również praca 

nad budowaniem prawidłowego wzorca mówienia, budowania zdań, odmiany przez przypadki, liczby, 

rodzaje, czasy, chciałam przedstawić kilka wskazówek do pracy w domu. Mam nadzieję, że porady 

ułatwią codzienną komunikację z dziećmi.  

Warto:  

1. Modelować sytuację komunikacyjną – kieruj rozmową poprzez dopytywanie, zadawanie nowych 

pytań, parafrazowanie słów dziecka. W ten sposób uczymy dzieci poprawności budowania swojej 

wypowiedzi. 

2. Dodawać słowa – gdy dziecko powie „auto” należy powtórzyć wypowiedź dziecka, jednocześnie 

dodając kilka wyrazów, np. „Tak, auto jedzie”, „Masz rację, czerwone auto stoi na parkingu”. Dziecko 

uczy się kreowania nowych, dłuższych zdań.  

3. Czekać! – daj dziecku szansę na mówienie. Czekaj na odpowiedź. 

4. Odpowiadać  – na każde pytanie dziecka warto znaleźć odpowiedź. Dziecko w ten sposób buduje swoją 

wiedzę  otaczającym go świecie.  

5. Czytać z dzieckiem książki – dziecko w ten sposób zdobywa wiedzę o świecie, nabywa umiejętność 

budowania zdań, uczy się fleksji (odmiany przez przypadki, liczby, czasy itd.), wzbogaca swój słownik, 

kształtuje wyobraźnię.  

6. Dawać przykład prawidłowej mowy – tak jak Ty, będzie mówić Twoje dziecko! 

Unikaj: 

1. „Powiedz” i „powtórz” – taka forma komunikatów zniechęca do mówienia, budzi frustrację, ponieważ 

nikt nie lubi się powtarzać.  

2. Zadawania samych pytań – komunikacja to odpowiadanie, ale również: opowiadanie, komentowanie 

sytuacji, słuchanie i dialog. 

3. Presji na mówienie – nie oczekuj, że dziecko od razu będzie mówić idealnie. Kształtowanie komunikacji 

to proces, który trwa minimum 6 lat! 

4. Zdrobnień, spieszczeń, mówienia po „dziecinnemu” – Komunikaty typu: „Dzisiaj na obiadek zjemy 

zupkę pomidorową z marcheweczką i makaronikiem” lub „Tak, ładnie zlobiłeś” są sztuczne, dają dziecku 

poczucie zagubienia. Nikt z dorosłych w ten sposób nie mówi do innego dorosłego.  

 

   mgr Agnieszka Werschner-Kuczyńska 

Grafika: https://pixabay.com/pl/vectors/ksi%C4%85%C5%BCka-stojak-p%C3%B3%C5%82ka-meble-design-2943383/  

https://pixabay.com/pl/vectors/ksi%C4%85%C5%BCka-stojak-p%C3%B3%C5%82ka-meble-design-2943383/


Kącik języka angielskiego 

Hello! My name is Boo. I will be with you during your English lessons.  

I promise we will have a lot of fun, have adventures and have a good time together. 

Who am I? I am a nice, fluffy, blue rabbit with long ears.  

This is my picture: 

Cześć! Mam na imię Boo. Będę Ci towarzyszyć podczas lekcji angielskiego. Obiecuję, że będziemy się 

świetnie bawić, mieć mnóstwo przygód i spędzać razem fajnie czas. Kim jestem? Jestem miłym, 

puszystym, niebieskim królikiem z długimi uszami.  Oto moje zdjęcie: 

 

 

 

What do you see in this picture? 

Can you say something about me? How many ears do I have? How many legs do I 

have? How many eyes do I have? How many noses do I have? How many lips do I 

have? What color is my nose? What color is my mouth?  

Co widzisz na tym obrazku? 

Możesz coś o mnie powiedzieć? Ile mam uszek? Jak wiele mam nóg? Ile mam oczek?  Ile mam nosków? 

Ile mam ust? Jakiego koloru jest mój nos? Jakiego koloru są moje usta? 

 

You know it, because you know body parts and you can count in English!  

Wiesz dobrze, bo znasz części ciała i umiesz liczyć po angielsku! 

Sing with me: 

Zaśpiewaj ze mną: 



https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

 

Do you remember vocabulary for body parts? 

Czy pamiętasz słownictwo dotyczące części ciała? 

 

Let’s check! 

Sprawdźmy! 

 

HEAD Głowa 

SHOULDERS Ramiona 

CHIN Broda 

NOSE Nos 

ARM Ręka 

KNEES Kolana 

LEGS Nogi 

TOES Palce u stóp 

FINGERS Palce (u rąk) 

HANDS Dłonie 

 

 

One little finger…  

Jeden mały paluszek… 

Point your finger up, point your finger down… 

Wskaż nim górę, pokaż dół… 

Put it on your…  

Połóż go na… 

Head, shoulders, chin, nose, arm, knees, legs, toes, hands etc… 

Głowie, ramionach, brodzie, nosie, ręce, kolanach, nogach, paluszkach u stóp, dłoniach, itd… 

Very well!  

Bardzo dobrze! 

Do you know any other parts of the body? 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ


Czy znasz jeszcze jakieś części ciała? 

I am sure! 

Jestem pewny! 

 

Sing with me: 

Zaśpiewaj ze mną: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

 

Yes, of course! We also have… 

Eyes and ears! Point your eye, point your ear. Good job! 

Tak, oczywiście! Mamy również… 

Oczy i uszy! Wskaż swoje oko, wskaż swoje ucho. Dobra robota! 

 

Now I have an exercise for you. You can cut out elements of the picture, create a 

beautiful face and color the picture as you like. 😊 

Teraz mam dla Ciebie zadanie. Możesz wyciąć elementy z obrazka, ułożyć piękną twarz  

i pokolorować obrazek jak tylko chcesz. 😊 

Who will it be? Boy or girl? Good luck! 

Kto to będzie? Chłopiec czy dziewczynka? Powodzenia! 

 

See you! Next time you will meet my friends… I promise. 

Do zobaczenia! Następnym razem poznasz moich przyjaciół… Obiecuję. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg


 

mgr Joanna Rysiewicz 



KĄCIK MĄDREJ GŁÓWKI 

STRONA DLA MALUSZKA 

Jak myślisz, kto ukrył się za parasolem? Powiedz, jaki masz pomysł? Razem z Mamą 

i Tatą narysuj listki na parasolu oraz nad parasolem chmurki. Pokolorujcie wspólnie 

obrazek lub pomalujcie farbami. Możesz także wykleić parasol kawałeczkami 

kolorowego papieru. Jestem pewna, że Twoja praca będzie ciekawa i piękna!  

 

 

 

 

 

 



STRONA DLA STARSZAKA 

Ozdób liście wg własnego pomysłu, wykorzystaj do swojej pracy pastele suche i 

stwórz piękna jesienną pracę. Pamiętasz, na jakie kolory Jesień maluje świat? 

Doskonale! Potem spróbuj wyciąć liście i zawieś na tasiemce. Dmuchaj tak, aby się 

unosiły i wirowały. Wesołej zabawy!! 

 

 



Strona dla maluszka i starszaka 

Farby i pastele już nie mogą się doczekać, kiedy 

zaczniecie malować jesienne drzewa. Spróbujcie wykonać 

je samodzielnie lub z pomocą rodzeństwa. 

Poniżej przedstawiam Wam pomysł na 

jesienne kolorowe drzewo. 

 


