
5

Wstêp  13
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• Obowi¹zuj¹ce ustalenia dotycz¹ce edukacji starszych przedszkolaków,  
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stosuje eksperymenty przyrodnicze i demonstruje funkcjonowanie urz¹dzeñ technicznych  67
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