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    lubię biegać dookoła

 

lubićlubić biegaćbiegać kołokoło
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biegaćbiegać

skakaćskakać

wycieczkaiść do szkoły

kierowaćkierować

rysowaćrysować

malowaćmalować

kleićkleić

ciąćciąć

czytaćczytać jabłkojabłko

gruszkagruszka

śliwkaśliwka

kiwikiwi

bułkabułka

kanapkakanapka

jogurtjogurt
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zabawkizabawki

              

       
 
 lubię jeździć rowerem    

lubićlubić

 

kierowaćkierować

 

rowerrower

 
 
 

 
 

 
lubię chodzić na spacery    

lubićlubić

 

iśćiść

 

miejsce odpoczynkumiejsce odpoczynku

 

lubię skakać jak piłeczka    

lubićlubić

 

skakaćskakać

 

piłkapiłka

 

lubię biegać dookoła   

lubićlubić biegaćbiegać kołokoło
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lubię rysować kredkami  

lubićlubić rysowaćrysować kredki woskowekredki woskowe

lubię malować farbami 

lubićlubić malowaćmalować farby wodnefarby wodne
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kanapkakanapka

jogurtjogurt

herbatnikiherbatniki

puzzlepuzzle

ciekawyciekawy

zabawkizabawki

             
 
 
   
  lubię wycinać nożyczkami   

lubićlubić ciąćciąć nożyczkinożyczki

 
 

 

           
lubię lepić paluszkami 

lubićlubić

 

kleićkleić

 

palce u rąkpalce u rąk
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lubię oglądać książeczki 

lubićlubić patrzećpatrzeć książkaksiążka

 

 
 

         

lubię słuchać bajeczki

lubićlubić słuchaćsłuchać ciekawyciekawy

 

              lubię układać puzzle

lubićlubić rozkład zajęćrozkład zajęć puzzlepuzzle

  

 

 

lubię zabawy z dziećmi różne

lubićlubić zabawkizabawki dziecięce przyjęciedziecięce przyjęcie

 

 
 

biegaćbiegać

skakaćskakać

wycieczkaiść do szkoły

kierowaćkierować

rysowaćrysować
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jogurtjogurt
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puzzlepuzzle

ciekawyciekawy

zabawkizabawki
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ale najbardziej lubię jeść 

lubićlubić lubićlubić jeśćjeść

jabłko okrągłe czerwone   

lubićlubić jabłkojabłko czerwonyczerwony

         gruszkę pękatą zieloną    

lubićlubić gruszkagruszka zielonyzielony

 

 
 

          śliwki owalne fioletowe   

lubićlubić śliwkaśliwka fioletowyfioletowy

 

 
 

             kiwi okrągłe brązowe  

lubićlubić

 

kiwikiwi

 

brązowybrązowy

biegaćbiegać

skakaćskakać

wycieczkaiść do szkoły

kierowaćkierować

rysowaćrysować

malowaćmalować

kleićkleić

ciąćciąć

czytaćczytać jabłkojabłko

gruszkagruszka
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zabawkizabawki
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bułkę drożdżową z dżemem 

lubićlubić bułkabułka bułka z kremembułka z kremem

kanapkę z kiełbasą i serem 

lubićlubić kanapkakanapka kiełbasakiełbasa

           jogurt słodki owocowy

lubićlubić jogurtjogurt owoceowoce

 

 

 

            wafelek czekoladowy

lubićlubić chrupkie pieczywochrupkie pieczywo czekoladaczekolada

  

biegaćbiegać

skakaćskakać

wycieczkaiść do szkoły

kierowaćkierować

rysowaćrysować

malowaćmalować

kleićkleić

ciąćciąć

czytaćczytać jabłkojabłko

gruszkagruszka

śliwkaśliwka

kiwikiwi

bułkabułka

kanapkakanapka

jogurtjogurt

herbatnikiherbatniki

puzzlepuzzle

ciekawyciekawy

zabawkizabawki
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 lubię biegać dookoła    

lubićlubić

 

biegaćbiegać

 

kołokoło

lubię skakać jak piłeczka

lubićlubić skakaćskakać piłkapiłka
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lubię chodzić na spacery    

lubićlubić

 

iśćiść

 

miejsce odpoczynkumiejsce odpoczynku

lubię jeździć rowerem

lubićlubić kierowaćkierować rowerrower
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lubię rysować kredkami    

lubićlubić

 

rysowaćrysować

 

kredki woskowekredki woskowe

 

 
 

lubię malować farbami

lubićlubić malowaćmalować farby wodnefarby wodne
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lubię wycinać nożyczkami

lubićlubić

 

ciąćciąć

 

nożyczkinożyczki

lubię lepić paluszkami

lubićlubić kleićkleić palce u rąkpalce u rąk
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  lubię oglądać książeczki    

lubićlubić

 

patrzećpatrzeć

 

książkaksiążka

lubię słuchać bajeczki

lubićlubić słuchaćsłuchać ciekawyciekawy
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lubię układać puzzle    

lubićlubić

 

rozkład zajęćrozkład zajęć

 

puzzlepuzzle

  
 

lubię zabawy z dziećmi różne

lubićlubić zabawkizabawki dziecięce przyjęciedziecięce przyjęcie
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ale najbardziej lubię jeść
   

lubićlubić

 

lubićlubić

 

jeśćjeść

jabłkojabłko gruszkagruszka

śliwkaśliwkI

jabłko okrągłe czerwone gruszkę pękatą zieloną

śliwki owalne fioletowe kiwi okrągłe brązowe

kiwikiwi
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  bułkę drożdżową z dżemem    

lubićlubić

 

bułkabułka

 

bułka z kremembułka z kremem

 

  kanapkę z kiełbasą i serem

lubićlubić kanapkakanapka kiełbasakiełbasa
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   jogurt słodki owocowy    

lubićlubić

 

jogurtjogurt

 

owoceowoce

 

wafelek czekoladowy

 

lubićlubić chrupkie pieczywochrupkie pieczywo czekoladaczekolada
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