
 
Propozycje zajęć dla dzieci sześcioletnich  

 
Termin : 23.03.2020 – 27.03.2020 
 

I. Zajęcie wspomagające rozwój mowy „ Poznajemy literę R r ‘’ 
 
Cele: 
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się 
- poznanie litery r R 
- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz 
  umiejętności czytania. 
 
Przebieg zajęcia: 
 
1. Dziecko podaje wyrazy, w których słychać głoskę r na początku, w środku i 
na końcu wyrazu. 
2. Podział wyrazów regał , Robert na sylaby i głoski. 
3. Zabawa z wyrazami , w których słychać głoskę r. Bardzo proszę zwrócić 
dzieciom uwagę na to, że głoska r jest spółgłoską. 
Przebieg zabawy: 
Umawiamy się z dzieckiem w następujący sposób: 

 Jeżeli usłyszysz głoskę r na początku wyrazu – stań na prawej nodze 

 Jeżeli usłyszysz głoskę r na końcu wyrazu – stań na lewej nodze 

 Jeżeli usłyszysz głoskę r w środku wyrazu – stań na baczność. 
Wymyślamy wyrazy spełniające powyższe warunki. Zabawie może 
towarzyszyć dowolna  muzyka, przy której dziecko tańczy. W momencie 
podawania wyrazów muzykę ściszamy. Możemy modyfikować zabawę 
zmieniając się z dzieckiem rolami. Podczas tej zabawy dziecko oprócz 
kształtowania słuchu fonematycznego ma możliwość utrwalania pojęć prawa, 
lewa.  
3. Wykonanie kart pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 

II. Zajęcie przyrodnicze „Rozmawiamy o krukach” 
 Cele: 

 poszerzanie wiadomości na temat kruków 

 zapoznanie z pojęciem biały kruk 

 wzbogacanie słownictwa 

 rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 
 
Przebieg zajęcia: 
 
1.Podanie  informacji na temat kruków.  
 
Kruki to duże ptaki, które przebywają w Polsce przez cały rok. Żyją na 
terenach leśnych , wśród łąk,a nawet w górach. Budują duże gniazda na 
szczycie wysokich drzew,np. sosen a w górach – na półce skalnej.  
Spotyka się też gniazda krucze na słupach energetycznych ( tak jak gniazda 
bocianie). Długość ciała kruka wynosi około pół metra , a jego waga okołp pół 
kilograma. Czarne pióra tych ptaków mają metaliczny połysk. Samce nie 
różnią się od samic, ale kiedy spotyka się ich w parach, to zawsze osobnik 
będący solidniejszej budowy jest samcem. Ich mocny dziób sprawia, że 
poradzą sobie z każdym pożywieniem, a są wszystkożerne. Bogactwo 
głosów kruka jest zadziwiające. Każda para ma swój specyficzny repertuar. 
Ich dźwięczne, gardłowe krakanie słychać z daleka. 

2. Wytłumaczenie trudniejszych pojęć występujących w opowiadaniu. 
3. Praca plastyczna „ Kruki na drzewie” 

  Potrzebne materiały: 

 krepina 

 czarny papier 

 sylweta kruka  
Sposób wykonania: 

1. Odrysować  kilka szablonów przedstawiających  kruka na czarnym 
papierze. 

2. Na białej kartce papieru uformować i przykleić drzewo z brązowej 
krepiny. 

3. Wyciąć i przykleić kruki do kartki z przygotowanym drzewem. 
 
 

III. Zajęcie matematyczne  „ Poznajemy liczbę 10 ” 
Cele: 

 kształtowanie pojęcia liczby 10 

 nauka pisania liczby 10 

 doskonalenie umiejętności liczenia 
Przebieg zabawy: 



1. Nauka rymowanki o liczbie 10. 
  Do dziesięciu liczę śmiało  
  i w dziesiątkę trafiam strzałą.  
  Ma ją w środku każda tarcza. 
  Do dziesięciu licz na palcach. 

2. Zabawy z klockami. Porównywanie liczebności przedmiotów. 
Stosowanie w zabawach z klockami poleceń typu:  

Ile jest  zielonych klocków na dywanie ? ( 10) 
         Ile jest czerwonych klocków na dywanie? (9) 
         Jakich klocków jest więcej? 
        O ile? 
        Co zrobić, żeby zielonych i czerwonych klocków było tyle samo? 
W miarę rozwijania zabawy można zmieniać liczbę klocków i porównywać ich 
liczebność. 

3. Układanie z przedmiotów znajdujących się w domu zbiorów 
10- elementowych. ( np.10 łyżek, 10 kredek. 10 gruszek itp.) 
Następnym etapem zabawy jest tworzenie zbiorów o różnej liczebności i 
porównywanie ich liczby poprzez stosowanie pytań typu:  o ile więcej?, o ile 
mniej?, tyle samo itp. 

4. Nauka pisania cyfry 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 

IV. Zajęcie plastyczno-techniczne „Okładka do książki” 
Cele: 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach 
plastycznych 

 kształtowanie wrażliwości dotykowej i kreatywności poprzez tworzenie 
sensorycznej okładki do książki. 

 doskonalenie umiejętności rysowania. 

  
Potrzebne materiały:  kredki, kartki z papieru technicznego,klej do 
przyklejania na gorąco, bibuła, kawałki filcu, gąbka itp. 
Zadaniem dziecka jest narysowanie obrazków na temat: „Przygody Misia 
Trampolinka” i  stworzenie książki. Następnie dziecko powinno ozdobić 
okładkę książki według własnego pomysłu wykorzystując przygotowane 
materiały. 
 
 

V. Zajęcie matematyczne „ Zabawy z liczbami w zakresie 10” 
Cele: 

 doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie10 

 rozwijanie umiejętności dodawania 

 kształtowanie logicznego myślenia 
1. Zabawa „ Kto szybciej wyliczy”?. Do gry potrzebne są kartoniki z 

cyframi od 1 do 10. Zawodnicy układają dowolne działanie na 
dodawanie w zakresie 10.Każdy z zawodników na liczmanach lub w 
pamięci przelicza i podnosi kartkę z wynikiem. Kto będzie miał więcej 
kartek – wygrywa. 

22..  Zabawa „ Ustawienie w kolejnośśccii  nnuummeerróóww””  ..  ZZaawwooddnniiccyy  mmaajjąą  kkaarrttkkii  zz  

nnuummeerraammii  oodd  11  ddoo  1100..  TTaassuujjąą  jjee  bbaarrddzzoo  ddookkłłaaddnniiee..  NNaa  hhaassłłoo  ssttaarrtt  

uukkłłaaddaajjąą  kkaarrttkkii  oodd  nnaajjmmnniieejjsszzeejj  ddoo  nnaajjwwiięękksszzeejj  ii  ooddwwrroottnniiee..  KKttoo  ppiieerrwwsszzyy  

wwyykkoonnaa  zzaaddaanniiee--  wwyyggrryywwaa..  

33..  ZZaabbaawwaa  „„  LLiicczzyyddłłaa  zz  gguuzziikkóóww””  --  rroozzkkłłaadd  lliicczzbbyy  1100  nnaa  sskkłłaaddnniikkii..  

ZZaawwooddnniiccyy  nnaawwlleekkaajjąą  nnaa  nniittkkęę  ddzziieessiięęćć  gguuzziikkóóww  ,,  ttwwoorrzząącc  ww  tteenn  ssppoossóóbb  

wwłłaassnnee  lliicczzyyddłłoo..  PPrrzzeessuuwwaajjąącc  gguuzziikkii  ttaamm  ii  zz  ppoowwrrootteemm  oottrrzzyymmuujjąą  rróóźźnnee  

zzeessttaawwiieenniiaa  lliicczzbb,,  nnpp..  55  22  11  22        22  55  33  iittpp..  NNaassttęęppnniiee  zzaappiissuujjąą  sswwoojjee  

kkoommbbiinnaaccjjee..  KKttoo  mmaa  iicchh  nnaajjwwiięęcceejj--  wwyyggrryywwaa..  UUwwaaggaa  JJeeżżeellii  kkttóórreeśś  zz  

ddzziieeccii  nniiee  rraaddzzii  ssoobbiiee  zz  ppiissaanniieemm  ccyyffrr  mmoożżnnaa  jjee  zzaassttąąppiićć  ooddppoowwiieeddnniiąą  

lliicczzbbąą  kkrrooppeekk  ..  

  
 
 
 
 



Nauka języka angielskiego 

Szanowni Rodzice 
Bardzo proszę o utrwalanie z dziećmi następujących zwrotów.  
Good morning – Dzień dobry 
Goodbye! - do widzenia 
Hello! - Cześć! 
Bye! - do zobaczenia  
Hello Tom!-  Cześć Tom 
Hello Keri! – Cześć Keri 
See you soon – do zobaczenia wkrótce 
 
Propozycje zabaw: 
 
     I. Nadajemy imiona zabawkom w języku angielskim np. Tom, Keri ,Susan, 
George,Doris itp. Bawimy się z dzieckiem w teatrzyk wykorzystując wyżej 
podane zwroty .  

2. Piosenka „Hello Tom, hello Keri”.  
Dzieci doskonale znają tę piosenkę . Możemy się nią bawić wprowadzając 
stopniowo znane wyrazy, np.  
Hello Tom, hello Keri, hello yellow house 
Hello Tom, hello Keri. Hello yellow ball. 
         Hello Tom, hello Keri, hello blue flower itp. 
Sądzę,że dzieci poradzą sobie z tym zadaniem, ponieważ w przedszkolu 
często bawimy się w ten sposób. 
 
Proszę także o utrwalanie  z dziećmi ostatnio poznanego   
słownictwa/ vocabulary 
What is it? - Co to jest? 
This it a... - To jest.... 
a house-dom 
a door-drzwi 
a window-okno 
a roof-dach 
a flower-kwiatek 
the sun-słońce 
a tree-drzewo 
a dog-pies 
a cow-krowa 
a cat-kot 
a pig-świnka 
a butterfly-motyl 
a spider-pająk 
a duck-kaczka 
a fly-mucha 



a frog-żaba 
a ship-owca 
a car-samochów 
a whole-kolo 
a bus-autobus 
 
 
Propozycja zabawy: 
Zadajemy dziecku pytanie: 
-What is it? (co to jest) 
Dziecko odpowiada np. 
-This is a flower( to jest  kwiatek), podnosząc do góry kartkę z przedmiotem, 
o którym mówi. Gdy odpowie prawidłowo-odkłada kartę do pudelka. 
Gdy się pomyli-pomagamy dziecku, ale karta pozostaje na stole. 
W tej zabawie dziecko ma możliwość przekonania się jak dużo już potrafi 
(wzmacnianie samooceny oraz motywacji do pracy). 
Zanim rozpoczniemy zabawę, dziecko może samodzielnie przygotować karty 
do pracy. Będzie to dla niego znakomite ćwiczenie doskonalące umiejętność 
rysowania, przygotowujące do nauki pisania. 
 
 
 
Dodatkowe propozycje zabaw: 
 
I. Ruchowa interpretacja wiersza pt. „ Książeczka” 
Cele: 
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania ; 
- rozwijanie pamięci ; 
- kształtowanie umiejętności ukazywania ruchem treści wiersza. 
 
W książeczce płynie rzeczka ( wykonanie rękami ruchu fal ) 
W książeczce szumi las ( naśladowanie kołyszących się drzew ) 
W prześlicznych tych książeczkach tysiące przygód masz. ( naśladowanie 
ruchem czynności oglądania książki) 
Książeczka cię powiedzie ( marsz ) 
na strome szczyty skał ( składanie rąk nad głową ) 
z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. ( ułożenie głowy 
jak do snu ) 
Jak świerszczyk grał na skrzypcach ( naśladowanie gry na skrzypcach) 
jak morzem płynął śledź. ( wyciągnięcie rąk do przodu ) 
J co robiła Wikcia  ( wznoszenie ramion) 
by same szóstki mieć. ( pokazanie sześciu palców) 
Lecz chroń i szanuj książki ( grożenie palcem) 
i kartek nie drzyj też. 
Wpierw dobrze umyj rączki ( naśladowanie mycia rąk ) a potem książki bierz. 



 
II. Rozwiązywanie zagadek. 
 

 Kiedy przerwać musisz swe czytanie, 
włóż ją do środka, niech w książce zostanie.  
Ona ci przypomni, dokąd trzeba wrócić, kiedy na czytanie chęć tobie powróci. 
( zakładka do książki). 

 Ona przybywa, gdy kra odpływa, 
pod drzewem siada, gdy deszczyk pada. 
Gdy słonko grzeje, ona się śmieje. 
Jaka to pora roku? ( wiosna ) 

 Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka o tym nie 
pamięta? ( gniazdo) 

 Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je 
zbieramy na bukiet dla swojej mamy? ( kwiaty) 

 Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony.  
Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały?( bocian) 

 Wiosną na drzewie się zieleni ale opada na jesieni ( liść) 

 Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, to tę porę zwie  się.... ( wiosną) 
 
 
III.  Propozycje prac plastycznych. 
 

 Wykonanie zakładki do książki. 
Sposób wykonania: 
1. Odrysować prostokąt ( zakładkę do książki ) z papieru. 
2. Wyciąć prostokąt i ozdobić przy pomocy liter swego imienia wyciętych z 
czasopisma. 
3. Można pokolorować wg własnego pomysłu kredkami świecowymi. 
 

 Praca plastyczna na podstawie fragmentu wiersza pt. „ Nasz przyjaciel 
Trampolinek” 

 
 

„ Nasz przyjaciel Trampolinek” 
 

Nasz przyjaciel Trampolinek marchewkową ma czuprynę, 
oczy czarne jak węgielki, do zabawy zapał wielki. 
 
         Nasz przyjaciel Trampolinek robi do nas śmieszną minę 
         śpiewa z nami, tańczy z nami, dużo pięknych przygód mamy. 
 
Zadaniem dzieci jest wysłuchanie z uwagą wiersza i narysowanie tej postaci 
biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne wyglądu. Celem pracy jest 



kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz rozwijanie 
kreatywności dzieci. 
 
 

 Wykonanie wiosennej kolorowanki na podstawie wiersza pt. „Wiosna” 
 
 
 

„Wiosna” 
    
Wiosna przychodzi cichutko. 
Topi śniegi wolniutko. 
Ranki są coraz jaśniejsze 
a dni bywają cieplejsze. 
Jest tak zielono, wesoło 
Zwierzęta budzą się wkoło. 
Śpiew ptaków słychać radosny 
na powitanie wiosny. 
 
 
Prosty układ elementów poniższej kolorowanki sprzyja inwencji twórczej 
dzieci. Zachęcam Państwa do tego, aby poprosić dzieci o to, by podczas 
wykonywania pracy wykorzystały różnorodne techniki i materiały . 
Proponuję , aby dziecko pokolorowało kredkami drobne elementy (np.liście, 
płatki itp.). 
Większe elementy można pomalować farbami a napis wiosna wykleić 
drobnymi kulkami.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Ćwiczenia logopedyczne utrwalające wymowę głoski r 

 wołania woźnicy: prrr,prrr 

 głosu budzika: trrrr,trrrr 

 mruczenie kota: mrrr,mrrr 

 dzwonka roweru: drrr,drrr. 
 
A na deszczową pogodę….. 
 
1. Zabawa inscenizacyjna z wykorzystaniem wiersza H Bechlerowej pt. „ 
Parasole” 
 
Na ulicy pod drzewami parasole dwa. 
Pod tym dużym idzie mama, pod tym małym ja. 
Idę z mamą. Idę, słucham  
mama słucha też,  
jak z drzewami o czymś szepce 
rozgadany deszcz. 
Szepcze cicho, to znów głośniej 
w rynnie dzwoni, gra 
i wesoło stuka, puka w parasole dwa. 
 
Zanim rozpoczniemy zabawę dobrze byłoby, aby dziecko nauczyło się 
wiersza na pamięć. Jest on prosty. Myślę zatem, że nie będzie z tym 
większego problemu. Do inscenizacji można wykorzystać sylwety mamy i 
dziewczynki uprzednio przygotowane przez dziecko. W razie trudności z 
rysowaniem postaci przez dziecko proponuje wyciąć postaci z gazety, a 
następnie umocować je np. na plastikowych  patyczkach lub wykałaczkach. 
W zabawie można również wykorzystać lalki. 
 
2. Przykłady zabaw naśladowczych 

 Wieje wiatr, pada deszcz ( na dowolną melodię pasującą do rytmu 
wiersza lub bez melodii rytmicznie) 

Przebieg zabawy: 
Wieje, wieje wiatr ( wymachy ramion na boki) 
Pada,pada,pada deszcz ( uderzamy palcami w powietrzu) 
Kropla tu, kropla tam ( pokazujemy wewnętrzną stronę prawej i lewej dłoni na 
przemian) 
raz,dwa,trzy ( klaszczemy 3 razy). 
 

 Idą drogą dzieci – (na dowolną melodię pasującą do rytmu wiersza 
lub bez melodii rytmicznie) 

Przebieg zabawy: 
Idą dzieci polną dróżką ( maszerowanie w miejscu z wysokim unoszeniem 
kolan) 



tup,tup,tup,tup,tup,tup (tupanie). 
Każde dziecko je jabłuszko (rytmiczne poruszanie piąstkami w kierunku ust) 
chrup, chrup,chrup,chrup,chrup,chrup.  
A słoneczko złote świeci ( machanie rękami w górze) 
I uśmiecha się do dzieci. 

 Pada deszczyk ( na melodię pt. „ Panie Janie rano wstań”) 
Pada deszczyk, pada deszczyk ( uderzanie palcami w powietrzu , z góry na 
dół) 
Kapu- kap kapu-kap ( rytmiczne klaskanie) 
A niech sobie pada ( uderzanie palcami w powietrzu z góry na dół) 
Nam to nie przeszkadza ( rytmiczne poruszanie głową na boki) 
Kapu-kap kapu-kap. ( rytmiczne klaskanie). 
 
Zabawy naśladowcze odgrywają ważną rolę w rozwoju dzieci. Kształcą 
poczucie rytmu, rozwijają wyobraźnię, pamięć oraz usprawniają koordynację 
wzrokowo- słuchowo – ruchową co jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia 
dojrzałości szkolnej. 
 

3. Bajka relaksacyjna „ Zmęczony motyl ” - do czytania dzieciom np. 
przed snem 

 
Mały motylek leciał sobie wolno przez łąkę. Czuł się bardzo zmęczony, skrzydełka 

zrobiły się mu jakieś ciężkie, powieki opadały a skrzydła nie chciały już trzepotać. 

Rozglądał się dookoła, szukając miejsca by móc, choć na chwilkę gdzieś wylądować 

i odpocząć. Trawy szeleściły, słońce coraz swobodniej przeciskało się pomiędzy 

drzewami niczym krople deszczu słonecznego, oświetlając wszystko dookoła. Chyba 

niedaleko jest jakaś polanka, usłana kwiatami. Tam sobie odpocznę - pomyślał 

motylek. 

I rzeczywiście, po chwili jego oczom ukazała się mała polanka otoczona ze 

wszystkich stron drzewami i pięknymi kolorowymi kwiatkami. Poleciał na jej skraj i 

przysiadł z zachwytu na pobliskim małym czerwonym kwiatku: ujrzał niskie 

krzaczki, trawę koloru młodej zieleni, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u 

jego malutkich nóżek. Na środku łączki znajdowały się, pszczółki, pasikoniki, 

biedronki w kropeczki, nawet inne motylki wygrzewały się w promieniach słońca. 

Spojrzał na niebo. Było bezchmurne, słońce jakby wiedziało, że owady i robaczki 

oczekują na jego promienie, by móc się wygrzać a świeciło bardzo mocno. Motylek 

wystawił swoje czułki i skrzydełka różowe do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło 

obejmuje najpierw jego główkę, a potem całe małe ciało. Usłyszał lekki szum wiatru 

i brzęczenie owadów, które unosiły się nad kwiatami. Głęboko westchnął sobie, 

zamknął swoje oczka i poczuł jak w nos wkręcają się delikatne zapachy trawy i 

słodkawa woń kwiatów. 



To jest cudowne miejsce do odpoczynku - pomyślał, po czym położył się wygodnie 

na kwiatku, jak na miękkim kocyku. Zamknął oczy i odpoczywał. Oddychał miarowo 

i spokojnie. Zrobił głęboki wdech, wciągnął powietrze przez malutki nosek, a po 

chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z każdym wydechem pozbywa 

się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony, poczuł się ciężki i bezwładny. Jego 

głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu, bardzo ciężkie. Wtulił się w płatki kwiatka 

niczym jak w kołderkę. Było mu bardzo wygodnie. Oddychał równo i miarowo, jego 

klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosiła się i opadała, tak jak 

fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do brzegu. Poczuł się teraz tak dobrze! 

Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od czubka 

czułków aż po koniuszki nóżek, zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Promienie 

słońca przyjemnie ogrzewały, jego różowe skrzydełka.. Po chwili zasnął, a razem z 

nim cała łąka: pszczółki, biedronki w kropeczki i inne piękne kolorowe motylki. 

Zrobiło się tak cicho, że nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno 

spacerowało sobie po niebie spoglądając na wszystko wesoło. W pewnej chwili nie 

wiadomo skąd, pojawiły się małe chmurki, zaczęły się gonić po niebie, biegały koło 

słonka, zagradzały drogę promyczkom, które płynęły na ziemię, docierające nawet na 

łąkę. Wiatr zaczął silniej dmuchać. Obudził   pszczółki, które znowu zabrały się do 

swojej codziennej pracy, zbierania miodu z kwiatów. Biedronki pofrunęły na pola, a 

motyle rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad kolorowymi kwiatkami 

zachwycając swoim wyglądem  wszystkich dookoła. Wtem jeden z nich, taki 

najmniejszy motylek niebieski usiadł obok motylka różowego i niechcący go 

przebudził. Motylek  ziewnął,leniwie otworzył oczy, i podniósł swe czułka. Wiatr ty 

nagle zawirował, zatańczył i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw dotknął 

jego nóżek. Wniknęła w nie siła, motylek poczuł, jakby zanurzył je w chłodnej kropli 

deszczu. Ten przyjemny, orzeźwiający dotyk przenikał coraz wyżej i wyżej, jak 

mgiełka ogarnął ciałko, dając energię, przepełniając siłą. Motylek wstał, otrzepał 

swoje delikatne skrzydełka, poczuł się odprężony i wypoczęty. Wiatr wzmagał się, 

coraz silniej, tańcząc po łące i zachęcając wszystkich do miłej zabawy. W jego rytm 

zawirowały się trawy, kwiatki, a nawet krzewy ruszały swymi gałązkami jak 

ramionami zwinnych tancerek. Cudownie wypocząłem - pomyślał motylek. Jutro na 

pewno tutaj przylecę, ale teraz muszę  już wracać . Czas do domu. Łąka to cudowne 

miejsce do odpoczynku – powiedział głośno motyl i odleciał w swoja stronę. 
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