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Naucz się piosenki i zaśpiewaj razem z Małą Orkiestrą Dni Naszych- tak się nazywa zespół muzyczny 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA 

 

”Piosenka o czytaniu książek” 

La, la, la, la… 

I. Książki to nasi najlepsi przyjaciele 

Nie zdradzą, nie wyśmieją a nauczą wiele 

Książki to przygody, podróże i obrazy 

Ten kto czyta książki, ten żyje dwa razy 

 

Ref.:  Posłuchaj koleżanko, kolego posłuchaj   

           Czytanie jest dla głowy, jak deser dla brzucha              bis 

La, la, la, la… 

II. Świat się niezwykły przed tobą otwiera 

Spisany, schowany w magicznych literach 

Książki potrafią rozśmieszyć i wzruszyć 

Gdy dom jest bez książek człowiek jest bez duszy 

  

Ref.:  Posłuchaj koleżanko, kolego posłuchaj   

           Czytanie jest dla głowy, jak deser dla brzucha              bis 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA


Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz. Dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści.  

 

”Książka”    Anna Kamieńska 

 

I .Czemu książka stoi niema? 

   Może o czym mówić nie ma? 

   Jej literek czarne rządki 

   Smutne jak jesienne grządki.    II. I gadała i śpiewała 

   Czemu taka nudna, pusta,          czego nie opowiadała! 

   Jakby jej zamknięto usta?          O przygodach, awanturach, 

   Aż tu nagle, moja miła,          ptakach, kwiatach, morzach, górach. 

   niema książka przemówiła          Gdzie to wszystko w niej mieszkało? 

             Jak to wszystko w niej drzemało? 

             Chyba nie ma o co pytać: 

             Nauczyliśmy się czytać! 

 

 

 

Pytania pomocnicze: 

- co to znaczy, że książka jest niema? 

- dlaczego początkowo książka była smutna? 

- jak była początkowo książka (dziecko używa przymiotników przy opisie) 

- jak książka się zmieniła? 

- o czym opowiadała książka po zmianie? 

- dlaczego nagle książka zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? 
 

Warto nauczyć się czytać! Wtedy będziesz mógł/mogła podróżować  i przeżywać różne 

przygody, dowiesz się wielu ciekawych rzeczy ! 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/zamek-ze-smokiem-i-rycerz-w-bajce_2429847.htm&psig=AOvVaw1B8AY9xN4Ld7upMUFdPBMr&ust=1586280453427000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjKjbGp1OgCFQAAAAAdAAAAABA7


Rodzicu, przeczytaj dziecku opowiadanie „Mała książka o książce” A. Filipkowskiej 

 

Julka już od kilku dni nie chodziła do przedszkola. Miał anginę i musiała zostać w domu. Mama nie zawsze miała czas, 

żeby się z nią pobawić, czy poczytać jej jakąś książkę, bo była zajęta gotowaniem, praniem i nadrabianiem zaległości 

w pracy. Żeby się nie nudzić, dziewczynka wymyślała sobie przeróżne zajęcia. Najbardziej spodobało jej się tworzenie 

własnych, barwnie ilustrowanych książeczek. Kilka kartek papieru składała na pół, wkładała jedną w drugą i po 

zrobieniu na grzbiecie dwóch otworów dziurkaczem, związywała wszystko ozdobną wstążeczką. Potem zabierała się 

do zapełniania stron obrazkową opowieścią, gdzieniegdzie opatrzoną prostym słowem, które już potrafiła 

samodzielnie napisać. 

- Mamo, jak będę duża, to zostanę księgarnią - oznajmiła pewnego dnia Julka pochłonięta ozdabianiem swoich 

małych arcydzieł. 

- Doprawdy? – rzuciła mama, zerkając na córkę znad laptopa, po czym zanurzyła usta w zimnej już kawie, tylko po to, 

by nie wybuchnąć śmiechem. – To znaczy, czym dokładnie będziesz się zajmować? 

- No jak to czym? Robieniem książek tak jak teraz – odpowiedziała dziewczynka. 

- Wiesz, córciu, księgarnia to właściwie nie jest osoba, tylko miejsce, taki sklep, w którym można kupić książki. I tam 

pracują księgarze albo księgarki, czyli osoby, które powinny się znać na literaturze, umieć coś doradzić polecić – 

wyjaśniła mama. – Ale zanim książka trafi do księgarni, nad jej powstaniem pracuje wiele osób.  

- No popatrz, a ja robię wszystko sama i to jeszcze z anginą – rzekła z dumą Julka. 

- Tak, jesteś bardzo dzielna – przyznała ze śmiechem mama. – I wiesz co? Mam dla ciebie ciekawe zadanie. Co 

powiesz na stworzenie książki o tym, jak powstaje książka? 

- Super pomysł! – ucieszyła się mała artystka. – To od czego powinnam zacząć? 

- Hmmm… Najpierw powinnaś narysować las. 

- Jak to? To książki powstają w lesie? 

- Nie w lesie, tylko z lasu, a dokładnie z rosnących w nim drzew, które są ścinane, potem odpowiednio mielone i w 

specjalnej fabryce przetwarzane na papier – sprostowała mama. 

Julka zostawiła na razie stronę okładki pustą. Na kolejnej zaś naszkicowała stojące w szeregu drzewa o rozłożystych 

koronach. Od nich skierowała strzałkę w stronę złożonej z prostokątów i trójkątów fabryki z dymiącymi kominami. A 

dalej narysowała pokaźną stertę  papierów. I czekała na dalsze wskazówki.  

- Teraz potrzebujemy autora, czyli osoby, która wymyśli opowiadanie. Od niej wszystko zależy. To on tworzy świat, 

jaki będziesz sobie później wyobrażać jako czytelnik. Zapełnia ten świat bohaterami, którym pozwala przeżywać 

różne przygody – kontynuowała mama. – To on w magiczny sposób przemienia pustą kartkę papieru w barwną, 

tętniącą życiem historię. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://przedszkolelipnica.pl/aktualnosci/kiermasz-ksiazek/&psig=AOvVaw3xUxf0JCq-V6uZ9R_qtTDB&ust=1586282920839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPicx8Gy1OgCFQAAAAAdAAAAABAN


W Julkowej książeczce wnet pojawił się pochylony nad dużym zeszytem mężczyzna w okularach, trzymający w ręce 

coś, co chyba miało być długopisem. Z głowy pisarza „wysączkowała” chmura pełna pomysłów autora. Była tam 

królewna w krzywej koronie, ziejący pomarańczowym ogniem smok i rycerz z mieczem w dłoni. 

- Piękne te twoje rysunki – skomentowała mama z uznaniem. – Może zamiast księgarnią zostaniesz ilustratorką. –To 

kolejna ważna osoba tworząca książkę. 

- Czasami ważniejsza od pisarza, prawda? Bo  niektórych książkach są tylko obrazki, tak jak w mojej! – ożywiła się 

Julka. – Wiem! Na następnej stronie narysuję siebie, jak tworzę ilustracje do mojej książki! – I tak też zrobiła. 

- Dobrze, to teraz czas na współpracę z wydawnictwem – podsumowała mama. – pracują tam redaktorzy, którzy 

podpowiadają autorowi, jak ulepszyć napisany tekst, dokonują korekty, czyli poprawiają znalezione błędy i 

przygotowują książkę do druku.  

- A na czym polega to przygotowanie? – zainteresowała się mała ilustratorka. 

- Na wybraniu odpowiedniego koloru, kształtu czy wielkości liter, rozmieszczaniu tekstu oraz ilustracji na stronie, na 

zaprojektowaniu okładki i stron tytułowych – wylicza mama. – O, widzę, że już naszkicowałaś małe wydawnictwo. 

- Tak, tu jest redaktor, który czyta książkę i poprawia błędy – objaśniała Julka, wskazując postać siedzącą przy 

nieforemnym biurku. – A ten wybiera najładniejsze literki z tych powieszonych na maleńkich wieszaczkach. 

- Pięknie! – zachwyciła się mama. – Choć wiesz, dziś pisarze i redaktorzy zwykle pracują na komputerach, tak jest 

szybciej i wygodniej – dodała rozbawiona. – Ciekawa jestem, jak narysujesz drukarnię, do której właśnie zmierzamy. 

Są tam specjalne maszyny, które na ogromnych arkuszach papieru drukują wiele stron książki jednocześnie. Potem te 

arkusze trzeba odpowiednio pociąć, złożyć w całość i skleić albo zszyć. A na koniec oprawić w piękną okładkę. 

I tak powstał szkic drukarni, w której drukarze, niczym dzielne krawcowe próbowali okiełznać pokrytym mrówczym 

pismem płachtę papieru za pomocą nożyczek albo igły z nitką. 

- Brawo Julciu! – Mama pogłaskała córkę po głowie. – Tak właśnie powstaje książka, która zostanie teraz wysłana do 

księgarni, gdzie stanie na półce, a potem trafi do rąk czytelników. 

- A moja, jak już wyzdrowieję, trafi do Julka, którego narysuję na okładce z otwartą książką na kolanach! – oznajmiła 

radośnie dziewczynka, dumna ze swojego dzieła. 

Zadania dla dziecka: 
- opowiedz swoimi słowami jak powstaje książka 
 
- dla utrwalenia obejrzyj filmik jak powstaje książka ilustrowana : 
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk 
 
- dla zainteresowanych . Poznaj   dzieje książki, jaka była pierwsza książka dawno, dawno temu i jak się zmieniała 
(kliknij w Dzieje książki) : 
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-
0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48
HwKSrIl_7uM  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48HwKSrIl_7uM
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48HwKSrIl_7uM
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48HwKSrIl_7uM
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48HwKSrIl_7uM
https://www.google.com/search?q=historia+ksi%C4%85%C5%BCki+prezentacja&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e48HwKSrIl_7uM%253A%252Cz-a5gXH4_9H5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRXfyJYEALH0t93WwRO00sGRY-0iQ&sa=X&ved=2ahUKEwiBxbiMitnoAhVKpIsKHRwiD64Q9QEwCnoECAkQGA#imgrc=VN1ROLvjBpW5kM&imgdii=e48HwKSrIl_7uM


 

  

Wyobraź sobie, że jesteś pisarzem , 

ilustratorem, drukarzem 

i stwórz swoją własną książkę 

pełną przygód ! 

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o pomoc w 

napisaniu tekstu lub wykonaj książkę tylko w ilustracjami 

 

 

 



Zagraj z rodzicem lub rodzeństwem w grę planszową  „Czerwony Kapturek”.  

Pamiętaj, nie denerwuj się jak przegrasz, pogratuluj zwycięzcy. Najważniejsza jest zabawa ! Możesz 

narysować swoją grę. 

Instrukcja  co masz zrobić jak staniesz na tych polach: 

 jak wymienisz 5 rzeczy dla babci, które można włożyć do koszyka idziesz  

                       do przodu 2 pola        

  czas na deser, stoisz jedną kolejkę 

          jak znajdziesz 3 czerwone rzeczy w domu to masz dodatkowy rzut kostką 

       wilk zaszedł ci drogę, musisz cofnąć się o 1 pole do tyłu 

odpoczywasz w domu, możesz ruszyć dalej jak wyrzucisz na kostce 3 oczka 

jak powiesz 2 nazwy leśnych zwierząt to idziesz 1 pole do przodu 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/492891664095440/videos/2115020835463762/&psig=AOvVaw2mO0Op09ebjdwADXH3ULKO&ust=1586531190682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjvsrLP2-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://depositphotos.com/105742168/stock-photo-cartoon-animal-wolf-isolated-illustration.html&psig=AOvVaw1eZcCAsUGk5yWr7OOAMIbK&ust=1586531444007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCd_qrQ2-gCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.oeiizk.edu.pl/informa/zielinska/domki.pdf&psig=AOvVaw1324iJWzf7tlnIyNpfiTUT&ust=1586531836582000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDknObR2-gCFQAAAAAdAAAAABAP


 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.logomiaupedia.pl/2016/11/czerwony-kapturek.html&psig=AOvVaw0mguJRy0FPaftOIWlvKigc&ust=1586368123297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCXifXv1ugCFQAAAAAdAAAAABAX


 

Wytnij obrazki i ułóż w odpowiedniej kolejności (od strony lewej do prawej). Opowiedz historyjkę 

rodzicom. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.clipart.email/clipart/open-book-storybook-clipart-177214.html&psig=AOvVaw0ZR7YLvtsofgRPqZLBXAwB&ust=1586541543179000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC66vr12-gCFQAAAAAdAAAAABAH


Ponumeruj obrazki ( za pomocą kropek np.  3 obrazek = 3 kropki) według  kolejności treści bajki o 

„Kopciuszku”. Opowiedz bajkę rodzicom. Możesz wyciąć obrazki i ułożyć jak książeczkę. 

 

 



Zrób swoją książeczkę z bajką  pt. „Czerwony Kapturek”.  Poskładaj i sklej lub zszyj kartki tak, aby 

powstała książeczka. Wytnij elementy i zrób z nich ilustracje. Pamiętaj o stronie tytułowej.  

 

 

 

 

 

 



Zrób swoją książeczkę z bajką  pt. „Moja podróż”.  Poskładaj i sklej lub zszyj kartki tak, aby 

powstała książeczka. Wytnij elementy i zrób z nich ilustracje. Pamiętaj o stronie tytułowej.  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.mamissima.pl/zabawki/zabawki_magnetyczne/vilac_-_magnesy_drewniane_pojazdy.html&psig=AOvVaw3SUiLc0j1CeFcbU3FTJIuN&ust=1586447603901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJ4oCY2egCFQAAAAAdAAAAABA2


 Wytnij obrazki i ułóż w odpowiedniej kolejności (od strony 

lewej do prawej). Opowiedz historyjkę rodzicom. 

 

 

 

 



 

         Rodzicu, przeczytaj z dzieckiem nową literę i wyraz. Dziecko dzieli wyraz na sylaby i głoski. 

 

Zabawa z literą   Z              Z, z           litera wielka i mała 

       zamek                       wyraz 

       za - mek                    sylaby 

       z – a – m – e -  k        głoski 

 

 

                

             zamek  jako suwak   zamek - budowla                      zamek do  drzwi 

 

Litera Z, z jak zamek, spróbuj narysować zamek na kartce, tu znajdziesz podpowiedź: 

https://www.youtube.com/watch?v=SJFgJnxJo50  

 

Czas na ruch ! zatańcz do muzyki !    https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc  

https://www.youtube.com/watch?v=SJFgJnxJo50
https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc


Połącz obrazki tak, aby  ostatnia głoska  w nazwie jednego obrazka była taka sama jak pierwsza 

głoska w nazwie kolejnego  obrazka. 

 

                                                             

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                            

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/zebry.html&psig=AOvVaw2Saasqveg4SotejcKSAPjz&ust=1586452545620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLja1rWq2egCFQAAAAAdAAAAABAE


Rozwiąż rebusy. Narysuj rozwiązanie po znaku   = 

ZE MA     = 

 

  ZE       NEK   =  

 

 

       TY = ZY  =  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/clipart/460185.htm&psig=AOvVaw1j0mY8Yx5UA4lum3SxD2yL&ust=1586454899145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj_qZez2egCFQAAAAAdAAAAABAT


Przeczytaj i otocz pętlą wszystkie litery Z, z. 

 

za     zo   ze   zi       zy      zu 

 

zamek zegar  waza  lizak  zupa 

  

 

muzyka  arbuz  bluza  mazurek 

 

 

beza  ryza  Zygmunt  zaspa 

 

 

muzeum  meduza  mazak  koza  

 



 

Byli sobie wynalazcy: Gutenberg i pismo. Zapraszam cię na film, poznaj 

Jana Gutenberga, który wynalazł druk : https://www.cda.pl/video/2545719ec  
 

 

 

 

 Wynalazek Gutenberga pozwolił na drukowanie książek dla 

czytelników. Możesz oglądać książki a rodzice lub starsze rodzeństwo mogą ci poczytać. Z książek 

możesz się dowiedzieć wielu ciekawych informacji i czerpać wiedze o świecie. 

 

https://www.cda.pl/video/2545719ec
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_10599395_reading-a-glowing-fantasy-book.html&psig=AOvVaw3_upPJDYOQ6TN46-DYZVwL&ust=1586530508519000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiPiu3M2-gCFQAAAAAdAAAAABAc


Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz.  

„Książka czeka”     Hanna Łochockiej 

 

Książka nas uczy, książka cieszy, 

czasem zadziwi 

nas niemało 

albo po prostu tak rozśmieszy, 

jakby się dobry 

żart słyszało. 

Książka też mądrze nam doradza 

różne wskazówki, 

wzory daje. 

Książka w szeroki świat wprowadza, 

dalekie z nami 

zwiedza kraje. 

Lubimy książkę - przyjaciółkę. 

Wiesz co ci powiem? 

Nie odwlekaj. 

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, 

sięgnij po książkę! 

Książka czeka! 

 

Czy posiadasz w domu półkę z własnymi książkami? Jeśli tak, to starannie ją uporządkuj.  

 

 

 

 



A teraz proponuję kilka zagadek: 

 

 
Konkurs wiedzy „Znamy te bajki” – rozwiąż zagadki 

 

 

Idą, idą bajki w świat 

W czarodziejskiej szacie 

Przyjrzyjcie się dobrze 

Może je poznacie? 

 

 

Jaki to kotek w krainie bajek, 

Co chodzi w butach i kurzy fajkę? 

Kapelusz z piórkiem nosi na głowie. 

Co to za kotek? Kto mi odpowie. 

(Kot w butach) 

 

Ciągnie sieci stary rybak, 

Ach, skarb jakiś złowił chyba 

Skarb ten ludzkim mówi głosem: 

Puść mnie, puść mnie, proszę. 

(Złota rybka) 

 

Bardzo wiele przygód miał drewniany chłopczyna, 

Zanim z ojcem się spotkał w brzuchu u rekina. 

(Pinokio) 

 

Jaka to dziewczynka, 

Ma roboty wiek, 

A na pięknym balu, 

Gubi pantofelek? 

(Kopciuszek) 

 

 

 

 



Rodzicu,  o przeczytaj bajkę „O rybaku i złotej rybce” wg A. Puszkina   

https://pl.wikisource.org/wiki/Złota_rybka_(Puszkin,_1931) 

                                                                                 

 

Zadanie plastyczne: z żółtego papieru (jeśli nie posiadacie w takim kolorze, to pomalujcie żółtą 

kredką biały papier) wykonajcie rybkę techniką origami wg filmu (może spełni jakieś wasze życzenia). 

Życzymy miłej zabawy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=hFBA7NCEZQM 

 

 

Na zakończenie proponuję, posłuchajcie zabawnej piosenki Kulfona i Moniki  

„Mole książkowe”                            https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc 

 

 

 

Życzymy miłej lektury ! 

 

https://pl.wikisource.org/wiki/Złota_rybka_(Puszkin,_1931)
https://www.youtube.com/watch?v=hFBA7NCEZQM
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdiycrafts.pl%2Fdiy%2Fryba-origami-9-paper-fish%2F&psig=AOvVaw1n6LyD0RyySQecXHCNHxmJ&ust=1586886569292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPizzKT75egCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdiycrafts.pl%2Fdiy%2Fryba-origami-9-paper-fish%2F&psig=AOvVaw1n6LyD0RyySQecXHCNHxmJ&ust=1586886569292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPizzKT75egCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://diycrafts.pl/diy/ryba-origami-9-paper-fish/&psig=AOvVaw1n6LyD0RyySQecXHCNHxmJ&ust=1586886569292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPizzKT75egCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

 

 

 

 

 

 


