
„TEN NIEZWYKŁY ZAJĄCZEK MA PILNOWAĆ PISANEK...” 

– zabawa „Święta Wielkanocne” – ilustracja 1 z 9 

Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 3.186 marzec 2017 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. 

Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż 
przeznaczono jest niedozwolone. 
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