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BINGO – LOTERYJKA    czytanie globalne - zwierzęta 

lis  kogut  baran  rekin 

koza  zebra  mewa  żaba 

lew  kura  byk  ryba 

kot  sarna  mors  foka 
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BINGO – LOTERYJKA    czytanie globalne - zwierzęta 

kot  koza  kogut  kura 

sarna  mewa  mors  zebra 

żaba  rekin  ryba  foka 

baran  byk  lis  lew 
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BINGO – LOTERYJKA    czytanie globalne - zwierzęta 

zebra  ryba  kot  mewa 

sarna  foka  baran  kogut 

rekin  lis  koza  kura 

żaba  lew  byk  mors 
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BINGO – LOTERYJKA    czytanie globalne - zwierzęta 

baran  lis  lew  kot 

byk  koza  kura  zebra 

mewa  rekin  kogut  sarna 

mors  żaba  ryba  foka 
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BINGO – LOTERYJKA    czytanie globalne - zwierzęta 

mewa  byk  kot  koza 

mors  lis  baran  kogut 

zebra  rekin  ryba  kura 

sarna  żaba  foka  lew 
 


