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Dzień dobry. 

Zapraszam Cię do podjęcia korespondencji z porami roku. 

 

 

 

Zacznijmy od jesieni. 

Wszak to ona, pełna uroku panuje nam teraz wokół. 
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Przeczytaj uważnie wiersz. 

            

Napiszę list 

Do pory roku. 

Niech jesień o tym wie, 

Co u mnie w toku. 

 

Spiszę radości i smutki, 

Marzenia i zwątpienia,  

Co leży mi na sercu. 

 

Podpiszę: list do Jesieni. 

Zostawię go tutaj 

Na barwnym, 

Jesiennym kobiercu. 

 

M. Pijas / 2021-10-15  

A teraz zastanów się i spróbuj proszę odpowiedzieć na pytanie: 

O czym jest mowa w wierszu? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Na kolejnej stronie znajdziesz miejsce przeznaczone na Twój list.  

Spróbujesz napisać?  

Powodzenia   

 

Poniżej znajdziesz mój adres e-mail. Będzie mi miło, jeżeli zechcesz 

podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami i marzeniami. 

                         

 Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu 
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Skopiuj podany link i wklej w pasku adresu przeglądarki Internetu. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBN1JBrMJx0 

Listonosz Pat - piosenka 

    Miłego słuchania  

 

A teraz spróbujemy wykonać kopertę na Twój list, metodą origami. 

W tym celu przygotuj kartkę A4, która może być biała                       

lub w dowolnym kolorze. Możesz przygotować również z papieru 

ozdobnego do pakowania prezentów.  

Podejmuj działania krok po kroku, zgodnie z instrukcją zawartą                  

w krótkim filmiku z YouTube, do którego link znajduje się                       

na następnej stronie.  

           
        Zaczynamy? 

     Zapraszam   

https://www.youtube.com/watch?v=wBN1JBrMJx0
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Skopiuj podany link i wklej w pasku adresu przeglądarki Internetu. 

https://www.youtube.com/watch?v=igYG2I4U9PA 
Jak złożyć kopertę z papieru? - Koperta origami - Szybka i łatwa koperta z papieru 

 

 

 

 

Powodzenia   
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                           Dziękuję  


