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03.12. - Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych 

04.12.  - Dzień Górnika 

13.12. – 40 rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego 

15.12. - Dzień Herbaty 

21.12. - Początek 

Astronomicznej Zimy 

24.12.- Wigilia Bożego 

Narodzenia 

25-26.12.- Boże Narodzenie 

31.12.- Sylwester 
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Wydarzenia w naszym przedszkolu: 

 

• Mikołajki – 16.12.2021 

     

      W tym numerze: 

• Obchody Ogólnopolskiego 

Dnia Praw Dziecka 

• Co planujemy w grudniu 

• Co słychać w oddziale X? 

• Laureaci konkursu „Zrób 

to sam! - książeczka do 

aktywnego czytania” 

• Świąteczne zabawy 

sensoryczne 

 

 

 

 

 
Gazetkę redagują zamiennie: Agnieszka 

Przybyszek, Patrycja Rochowiak, Ewa 
Dębińska-Dzidek; współpracują wszyscy 

nauczyciele 

MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 208           10.12.2021 r. Nr 4/185/2021 

 

 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

 

 
20 listopada to rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o 

prawach dziecka – dokumentu chroniącego prawa wszystkich dzieci na świecie.  

A ponieważ każdy mały człowiek ma między innymi prawo do odpoczynku, zabawy i 

ekspresji twórczej, to z tej okazji nasze przedszkolaki zaproszone zostały do zabawy i 

aktywności proponowanych przez UNICEF. Potrzebne były: bystre oczka, odrobina 

koncentracji, aby odnaleźć pary lub różnice, pewny chwyt kredki, nieco skrupulatności 

w podążaniu po śladzie i szczypta fantazji w tworzeniu domu marzeń. A to wszystko w 

otoczeniu niebieskich balonów, wstążek, klocków i niebieskiego koloru, który od lat 

towarzyszy obchodom dnia Praw Dziecka. To był dzień, w którym ze szczególną mocą 

uświadamialiśmy dzieciom, jak istotne jest wiedzieć, że „Ja to JA” i spróbować pokazać 

czego potrzebuję do szczęścia. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć w poszczególnych oddziałach. 

Więcej o prawach dziecka dowiedzieć się można na stronach: 

www.unicef.pl 

www.prawadziecka.org 
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 Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

 Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze 

serca spokojem i radością, a nadchodzący  

Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

 
 

 

Opracowały:  

Beata Łukasiewicz 

Jolanta Hetmańska- Wrzeszcz 

http://www.unicef.pl/
http://www.prawadziecka.org/
http://www.przedszkole208.edu.pl/


 

ODDZIAŁ I 
W pierwszej połowie grudnia będziemy 

przygotowywać się na spotkanie ze 

Świętym Mikołajem. Przypomnimy sobie, 

jak wygląda Święty Mikołaj, jaki ma strój 

i czym przemieszcza się, by na czas 

dotrzeć z prezentami do wszystkich 

dzieci. Nauczymy się także przygrywać 

na janczarach do piosenki o Świętym 

Mikołaju. 

Druga połowa grudnia będzie naszym 

wspólnym świątecznym czasem. W sali 

stanie choinka, którą udekorujemy 

błyszczącymi i kolorowymi ozdobami. 

Upieczemy i udekorujemy 

bożonarodzeniowe pierniczki. Wcześniej 

będziemy trenować bawiąc się naszymi 

rączkami pachnącą „piernikoliną”. Tuż 

przed Wigilią przygotujemy kompot z 

suszonych owoców. Będzie pysznie i 

pachnąco . 

 

ODDZIAŁ II i VIII 
Grudzień w oddziale II i VIII upłynie pod 

znakiem, a raczej zapachem Świąt 

Bożego Narodzenia. Ubierzemy choinkę 

w naszej sali, przypomnimy sobie, kim 

jest Święty Mikołaj (oczywiście spotkamy 

się z nim), upieczemy i ozdobimy 

pachnące pierniczki i samodzielnie 

zrobimy pyszny miodowo- 

pomarańczowy kompot. Nie możemy się 

już doczekać świątecznych i kolorowych 

ozdób, zabaw i dobrego humoru. 

 

ODDZIAŁ III i IX 
W grudniu przedszkolaki z oddziałów III i 

IX będą przygotowywały się do Świąt 

Bożego Narodzenia. Zanim to jednak 

nadejdzie, będziemy samodzielnie 

tworzyć, dekorować i wysyłać kartki 

świąteczne, aby piękna tradycja wysyłania 

sobie życzeń nie odeszła w zapomnienie. 

Oczywiście nie zapomnimy też o 

wysłaniu listu do Świętego Mikołaja, aby 

przypadkiem Święty nie zapomniał o 

naszych marzeniach! Kiedy już wyślemy 

kartki, zaczniemy intensywne 

przygotowania do Świąt – punkt 

obowiązkowy to oczywiście pieczenie 

pysznych i pachnących pierniczków. 

Ubierzemy też choinkę i udekorujemy 

naszą salę, jak najpiękniej umiemy. Część 

ozdób wykonamy samodzielnie. 

Będziemy też rozmawiać o Świętach, o 

szopce Betlejemskiej, posłuchamy kolęd i 

przypomnimy sobie o czym są.  
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CO PLANUJEMY W 

GRUDNIU 
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ODDZIAŁ VI 
Oddział VI w miesiącu grudniu będzie 

omawiał temat związany ze zwyczajami i 

obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 

Czas ten zawsze jest magiczny i 

niezwykły. Kiedy na zewnątrz szaro, my 

zamierzamy wnieść w nasz mały świat 

odrobinę światła, koloru, zapachu i 

muzyki. Chcemy podzielić się naszymi 

marzeniami świątecznymi – tego, co 

chcemy otrzymać w tym roku. Dzieci 

napiszą list do Mikołaja, udekorują 

swoją salę i wspólnie rozbrzmi muzyka 

kolędowa. Jak zawsze nie zabraknie 

zapachu piernika, wspólnie upieczemy i 

udekorujemy pyszne ciasteczka. Mamy 

również w planach wykonanie łańcucha i 

innych ozdób choinkowych. Już nie 

możemy doczekać się tego czasu. 

 

ODDZIAŁ VII 
W grudniu chłopcy z oddziału VII 

kontynuują temat związany z 

zabawkami. Wspólnie będą szlifować 

poznane piosenki o piłce, misiu oraz 

innych zabawkach. Nauczą się nowych 

świątecznych piosenek o Mikołaju. 

Chłopcy zbudują kolorowe budowle z 

kloców. Sprawdzą, co przyniósł św. 

Mikołaj w olbrzymim worku. Będą 

przeliczać, segregować  kolorowe 

prezenty. Koniec grudnia będzie 

poświęcony świętom Bożego 

Narodzenia. Dzieci będą wykonywać 

piękne ozdoby na choinkę i poznają 

tradycje związane ze świętami. 

 

ODDZIAŁ X 
W tym miesiącu dzieci z oddziału X 

będą przygotowywać się do Świąt 

Bożego Narodzenia. Poznają choinkę 

poprzez dotykanie gałązek świerku i 

świąteczny zwyczaj ubierania jej w 

ozdoby. Zapoznają się z dekoracjami 

takimi, jak: bombka i światełka. Każde 

dziecko wykona swoją bombkę 

ozdabiając cekinami i brokatem kule 

styropianową. Dzieci zrobią również 

ozdoby z masy solnej, które zawisną na 

choince. Poznają, jak wygląda Święty 

Mikołaj, jego czerwony strój i długa 

broda.  W oczekiwaniu na Świętego 

Mikołaja będziemy śpiewać piosenki o 

zimowej i świątecznej tematyce oraz 

nauczymy się grać na dzwonkach. 

Będziemy szukać, gdzie schował się 

Mikołaj chodząc po zostawianych na 

podłodze białych śladach. Wykonamy 

również wiele zimowych i świątecznych 

prac plastycznych które nadadzą naszej 

sali świątecznego nastroju. 

 

 

 

Na koniec pięknie zapakujemy prezenty i 

usiądziemy wszyscy razem przy stole 

wigilijnym, aby cieszyć się, że jesteśmy 

razem. 

 

ODDZIAŁ IV 
Grudniowe działania w oddziale V wiążą 

się z tradycjami tego miesiąca. Ubieranie 

choinki, przyjście Świętego Mikołaja 

nieodłącznie kojarzą nam się z grudniem. 

Przedszkolaki z oddziału V poznają, czym 

wyróżnia się Święty Mikołaj. Będziemy 

oglądali krótkie animowane filmy o Św. 

Mikołaju, słuchali poświęconych jemu 

piosenek, wspólnie do nich muzykowali. 

Poznamy strój Św. Mikołaja i będziemy 

się za niego przebierali.  

Nasze aktywności w grudniowym czasie 

skupią się również na choince i jej 

przedświątecznemu strojeniu. Wieloma 

zmysłami dzieci poznają choinkę. Poznają 

również, czym możemy ją przystroić. 

Dużo czasu poświęcimy na zajęcia 

plastyczne przygotowując własnoręczne 

ozdoby. W tym czasie nie zabraknie w 

naszym oddziale działań związanych ze 

stymulacją węchową. Towarzyszyć nam 

będą różne zapachy, np. sosny, 

pomarańczy czy goździków. 

 
 

ODDZIAŁ V 
Grudniowe działania w oddziale V wiążą 

się z tradycjami tego miesiąca. Ubieranie 

choinki, przyjście Świętego Mikołaja 

nieodłącznie kojarzą nam się z grudniem. 

Przedszkolaki z oddziału V poznają, czym 

wyróżnia się Święty Mikołaj. Będziemy 

oglądali krótkie animowane filmy o Św. 

Mikołaju, słuchali poświęconych jemu 

piosenek, wspólnie do nich muzykowali. 

Poznamy strój Św. Mikołaja i będziemy 

się za niego przebierali.  

Nasze aktywności w grudniowym czasie 

skupią się również na choince i jej przed 

świątecznemu strojeniu. Wieloma 

zmysłami dzieci poznają choinkę. Poznają 

również, czym możemy ją przystroić. 

Dużo czasu poświęcimy na zajęcia 

plastyczne przygotowując własnoręczne 

ozdoby.  

W tym czasie nie zabraknie w naszym 

oddziale stymulacji węchowej. 

Towarzyszyć nam będą różne zapachy, 

np. sosny, pomarańczy czy goździków. 

Grudzień w oddziale V to czas 

przygotowań do Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

 

http://www.przedszkole208.edu.pl/
http://www.przedszkole208.edu.pl/


 

Przedszkole Specjalne Nr 208, ul. Dzielna 1a, Warszawa; www.przedszkole208.edu.pl                                     str.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie miesiące w naszym oddziale 

minęły na poznawaniu siebie 

nawzajem, nawiązywaniu relacji oraz 

wspólnych zabawach. Nie zabrakło 

także różnorodnych zajęć 

edukacyjnych, plastycznych, 

sensorycznych i ruchowych. Zza 

naszych drzwi często usłyszeć można 

muzykę, ponieważ wprost uwielbiamy 

tańce, śpiew i grę na instrumentach. 

Czasami nasza sala wygląda, jak w 

trakcie karnawału, tańczymy z 

balonami, kolorowymi chustami, 

piórkami i innymi rekwizytami 

pasującymi do tematu zajęć. W 

ostatnim czasie naszym zabawom 

towarzyszyły liście, kasztany i inne 

atrybuty jesieni, gdyż właśnie wokół 

tej pory roku skupiały się nasze 

aktywności. 

 

 
 

 

 

Co słychać w oddziale X ? 

 

 
 

Dużo czasu poświęcamy na zabawy 

sensoryczne, dotykając, wąchając, 

spacerując po różnych fakturach. 

Nasze drzwi zdobi wiele prac 

plastycznych stworzonych 

samodzielnie lub z pomocą 

nauczyciela. Rysujemy, kolorujemy, 

malujemy farbami, wyklejamy 

plasteliną i bibułą, lepimy z ciastoliny i 

rysujemy w piance do golenia, kaszy i 

innych sypkich substancjach. 

Podczas codziennych zajęć i zabaw 

poświęcamy dużo czasu na rozwijanie 

samodzielności i komunikacji. W 

każdym zakątku naszej sali znaleźć 

można PCS-y - obrazki, ułatwiające 

nam komunikowanie swoich potrzeb. 

W najbliższym miesiącu zaczniemy 

poznawać nową porę roku - zimę, 

czeka nas zatem wiele ciekawych zajęć 

i zabaw. 

 
Opracowała: Izabela Baran 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

WSZYSTKIM 

PRZEDSZKOLAKOM 

 

DNIA 16 GRUDNIA NASZE 

PRZEDSZKOLE ODWIEDZI 

BARDZO WYJĄTKOWY GOŚĆ- 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z ELFAMI 

DLA DZIECI PRZYGOTOWANE 

BĘDZIE KRÓTKIE 

PRZEDSTAWIENIE W OGRÓDKU, 

A NASTĘPNIE WYKONAMY  

ZDJĘCIA DZIECI Z MIKOŁAJEM 

- PROSIMY WSZYSTKIE 

PRZEDSZKOLAKI O ODŚWIĘTNE 

UBRANIE. 

http://www.przedszkole208.edu.pl/


 

 
Laureaci konkursu „Zrób to sam - książeczka do aktywnego czytania” 

 
 
W listopadzie zakończyliśmy 

organizowany w naszym przedszkolu 

konkurs na własnoręcznie wykonaną 

książeczkę do czytania uczestniczącego. 

Celem konkursu było: ukazanie jednej z 

możliwości wykorzystania w życiu 

codziennym komunikacji wspomagającej, 

popularyzowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych, a przede wszystkim 

promowanie twórczości powstałej we 

współpracy rodziców z dziećmi.  

Przygotowane przez Państwa książeczki 

przeszły nasze najśmielsze oczekiwania! 

Niektóre oddziały już uczestniczyły w 

zabawach z wykorzystaniem tych 

ksiązeczek. Z wielką przyjemnością 

przedstawiamy zwycięzców konkursu: 

 

Szymon M. z oddziału VI razem z 

Mamą 

„Na Straganie” 

Przepiękne wykonanie klasyka literatury 

dziecięcej Jana Brzechwy „Na starganie” 

z odręcznymi ilustracjami Mamy Szymka! 

Każda karta książeczki została 

przygotowana w najdrobniejszym 

szczególe. Na kolejnych stronach zerkają 

na nas sympatyczne warzywa, wszystkie 

pomysłowe i urocze. Nie zabrakło także 

symboli PCS poszerzających słownictwo 

oraz umożliwiających lepsze zrozumienie 

tekstu. Dodatkowe symbole warzyw 

umieszczone zostały także na sznureczku - 

można szukać pośród nich warzyw 

odpowiadających czytanym wersom. To 

świetny pomysł na zaktywizowanie dzieci 

podczas czytania. Musimy przyznać, że 

mimo całego kunsztu książeczki 

najpiękniejsza jest dla nas jej ostatnia 

strona. Znajdziemy tam zdjęcia Szymka 

podczas pracy z Mamą oraz odbicie dłoni 

samego małego autora! 

 

Gratulujemy przybliżenia naszym 

podopiecznym wiersza J.Brzechwy, a 

przede wszystkim w pełni zrealizowanego 

celu konkursu - współpracy z synkiem. 

 

 
 
Mikołaj M. z oddziału I razem z Tatą -  

„Ptaki lasu” 

 

Niezwykła autorska propozycja 

„zahipnotyzuje” absolutnie każdego! Już 

na wstępie otrzymujemy przemyślaną i 

dokładną instrukcję, w jaki sposób 

korzystać z książki. Cenne uwagi i 

pomysły autora w sposób jasny i czytelny 

sprawiają, że czytanie „Ptaków lasu” staje 

się wspaniałym doświadczeniem, a 

jednocześnie świetną zabawą. W książce 

znajdziemy piękne zdjęcia ptaków na rzep 

oraz poprzedzające je strony z symbolem 

PCS „Ptak”. Wszystko zrealizowane z 

wyjątkową estetyką oraz dbałością o 

skupienie uwagi na prezentowanych 

zdjęciach. To, co zachwyca nas 

najbardziej (i dorosłych, i dzieci) to 

dołączone do książeczki pudełko z 

gadżetami. Znajdziemy w nim uroczą, 

ćwierkającą sikorkę oraz instrumenty 

imitujące odgłosy ptaków. Podziw i 

aktywność dzieci gwarantowana!  

 

 

 

Gratulujemy merytorycznego 

wykonania książeczki, 

uwzględniającego wszystkie zasady 

czytania uczestniczącego. Doceniamy 

kreatywność i wielką uważność na 

potrzeby i zaangażowanie dzieci w 

proces czytania. 

Kuba L. z oddziału VIII z Mamą -   

„Psi Patrol” 

Książeczka o uroczych pieskach 

przygotowana przez Kubę i Mamę od 

razu zdobyła uznanie naszych 

podopiecznych. Na każdej ze stron 

znajdziemy ilustrację dzielnych 

psiaków wykonujących przeróżne 

czynności. Całość oparta o tekst 

zapisany symbolami PCS. Nad 

zdjęciami bohaterów bajki widnieją 

pytania „Kto?”, „Co robi?”, zaś pod 

nimi ramki z symbolami PCS na rzep 

odpowiadającymi na przedstawione 

wyżej pytania. Dzieci mają możliwość 

budowania zdań z wykorzystaniem 

symboli.  Poszerzają słownictwo o 

czasowniki w liczbie mnogiej, uczą się 

konstrukcji zdania. Na uznanie 

zasługuje wiedza i dbałość o 

przygotowanie symboli zgodnie z 

zasadami AAC (kod kolorów). 

Książeczka „Psi Patrol” jest wspaniałą 

pomocą ułatwiającą realizację celów 

zarówno komunikacyjnych, jak i 

dydaktycznych. Gratulujemy 

precyzyjnego wykonania, a przede 

wszystkim dostrzeżenia zainteresowań 

dzieci!  

 

Na Laureatów konkursu czekają 

upominki! Dziękujemy wszystkim za 

pomysłowość i zaangażowanie. Mamy 

nadzieję, że to nie ostatnia edycja 

konkursu. Może spróbujemy w 

kolejnym AAC-owym październiku…  

Opracowała: Patrycja Rochowiak 
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Świąteczne zabawy sensoryczne 

Każde dziecko, a także każdy 

człowiek dorosły ma swój określony profil 

sensoryczny. Oznacza to, że niektóre rzeczy 

lubimy bardziej, pewnych bodźców 

poszukujemy, a innych nie lubimy, unikamy 

ich. W związku z tym, pewne aktywności i 

zabawy będą dla jednych miłe i przyjemne, a 

dla innych będą niezbyt komfortowe.  

 Dotyk to zmysł, który odgrywa 

bardzo istotną rolę w stymulacji układu 

nerwowego, budowaniu poczucia 

bezpieczeństwa i poznawaniu świata. Istotne 

jest to, iż wrażenia dotykowe mają ogromny 

wpływ na wiele procesów i umiejętności 

związanych z mową, jedzeniem, planowaniem 

motorycznym i uczeniem się. 

Aby stymulować zmysł dotyku u 

naszych dzieci, nie potrzeba wcale 

specjalistycznych zabawek, przyrządów czy 

mas plastycznych, które spotkać można na 

półkach sklepowych. Wystarczy, jeśli 

będziemy angażować dzieci w czynności życia 

codziennego takie, jak sprzątanie czy 

gotowanie. Podczas przygotowywania 

posiłków dzieci mają nieograniczone 

możliwości dotykania różnorodnych faktur, 

substancji, mas, zabawy ciastem, 

przesypywania mąki czy kaszy. Zabawy w 

kuchni stwarzają duże możliwości 

sensoryczne. Przygotować się trzeba 

oczywiście na ,, mały” bałagan, ale schodzi on 

na drugi plan w porównaniu z radością, frajdą, 

wspólna zabawą i wartościami 

terapeutycznymi. Może okres przedświąteczny 

będzie dobrym czasem na sensoryczne zabawy 

z różnymi masami? 

Poniżej znajduje się tylko kilka 

propozycji, które można wykorzystać do 

zabawy z produktów, które na pewno 

znajdziemy w domu. Ważne jest, aby 

pamiętać, że każde dziecko jest inne, ma inne 

potrzeby i wrażliwość sensoryczną. Starajmy 

się zatem dobierać zabawy według preferencji 

dziecka, nie robiąc nic na siłę, a jedynie 

zachęcając do wspólnej zabawy. 

 

 

 

 
PIERNIKOWA CIASTOLINA 

- 2 szklanki mąki pszennej 

- 1 szklankę soli (najlepiej drobnej) 

- 2 łyżki oleju roślinnego 

- 2 łyżki (płaskie) proszku do pieczenia 

- przyprawę piernikową i/lub cynamon  

- 1, 5 szklanki gorącej wody 

 

Łączymy wszystkie suche składniki w misce. 

Następnie wlewamy gorącą wodę i mieszamy 

łyżką. Wyrabiamy ciasto rękoma. Możemy 

ugniatać, ściskać, wałkować, stemplować i 

wykrajać, a także ozdabiać pierniki 

ziarenkami, przyprawami lub cekinami.  

  

 
 
ŚWIĄTECZNY SLIME 

- 2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej 

- 0,5 litra wody 

- barwnik spożywczy 

 

Gotujemy wrzątek. Mąkę ziemniaczaną 

rozpuszczamy w niewielkiej ilości zimnej 

wody z dodatkiem barwnika. Wlewamy 

zawiesinę do wrzątku i chwilę zagotowujemy, 

ciągle mieszając. Po przestudzeniu możemy 

dodać brokat. Masa powinna mieć 

konsystencję kisielu. Będzie się rozciągać i 

mocno oblepiać, ale będzie można ją zebrać w 

dłonie. 

 

 

  
 
SZTUCZNY ŚNIEG  

- mąka ziemniaczana 

- woda 

 

To jeden z najprostszych przepisów na 

sztuczny śnieg – potrzebujemy tylko 2 

składniki. Wodę dodajemy do mąki, w 

niewielkiej porcjach, sprawdzając czy „śnieg” 

zaczyna się zlepiać w kulki. 

 

ŚNIEG Z PIANKI DO GOLENIA Z 

SODĄ 

Składniki:  

- pianka do golenia 
- 8 opakowań sody oczyszczonej 

Składniki mieszamy w misce. Następnie 

możemy wstawić je na godzinę do 

lodówki, dzięki czemu „śnieg” będzie 

także zimny. 

PIANKA DO GOLENIA Z MĄKĄ 

ZIEMNIACZANĄ 

Składniki: 

- pianka do golenia 

- 0,5 kg mąki ziemniaczanej 

Składniki mieszamy w misce. 

GALARETKA ZE ŚWIĄTECZNĄ 

NIESPODZIANKĄ 

- gotowa galaretka 

- woda 

- świąteczne ozdoby 

 

Przygotuj galaretkę wg przepisu na 

opakowaniu. Przelej do plastikowej 

miski i włóż do galaretki świąteczne 

plastikowe ozdoby. Odstaw do 

ostygnięcia. Zadaniem dziecka jest 

wydobycie ukrytych świątecznych 

skarbów. 

 

 
CYTRUSOWA MĄKOLINA 

- 6 szklanek mąki kukurydzianej 

- 1 szklankę oleju 

- olejek pomarańczowy 
- szczypta cynamonu 

 

W misce dokładnie łączymy składniki. 

Powstaje sypka, ale wilgotna substancja. 

Masa swoją ciekawą strukturą 

przypomina drobny piasek i można robić 

z niej babki. Jeśli dodamy jeszcze 

więcej oleju - powstanie masa 

plastyczna, która się rozkrusza. 

Wybierając jeden z powyższych 

przepisów mają Państwo 

zagwarantowaną wspaniałą świąteczną 

zabawę z dziećmi. 

 

Opracowała: 

Izabela Baran 

Terapeuta SI 

 
Przepisy na masy sensoryczne i zdjęcia 
pochodzą z e-booka ,, Zimowe senso- 

zabawy,, A. Charęzińskiej. 

 

 

 
 

http://www.przedszkole208.edu.pl/

