
 

20.04.2020r. 
 
Dzień dobry,  

dziękujemy za kolejną porcję ciekawych zabaw.  

Hela i Julek miały najwięcej radochy przy masach plastycznych. Okazało się, że mannolina sama w sobie 

nie porwała, ale dzieci wprowadziły w czyn pomysł jej połączenia z księżycowym piaskiem, glutkiem i 

barwnikami. Godzina zabawy! Polecam bardzo zlepek wszystkich podanych przepisów, bo efektem był 

bardzo wdzięczny, mięciutki gniotek. 

W załączeniu kilka zdjęć Heli i Julka :) 

Czekamy na powrót do Kolorowego choć próbujemy, z sukcesem, cieszyć się tym, jakby nie było, 

wyjątkowym czasem- cała piątka razem 24/7. 

Rodzice Julka i Heli – Grupa 1 – „Ważki” i Grupa 3 – „Motylki” 
 
 
 

11.04.2020r. 
 

Dzień dobry,  
 
Życzymy spokojnego świątecznego czasu w tych trudnych warunkach. 
Przesyłam zdjęcia dzieł Julka i Helenki, dzieci cały tydzień dzielnie pracowały. Obojgu 
najbardziej podobał się wulkan, Hela była zafascynowana również eksperymentem z jajkiem. 
Dziękujemy ponownie za mnóstwo ciekawych materiałów i czekamy na ponowne spotkanie. 
 
Wszystkiego dobrego dla całego zespołu, 
 

Rodzice Julka i Heli – Grupa 1 – „Ważki” i Grupa 3 – „Motylki”  

 

 

 

 

 

 



04.04.2020r. 
 

Dzień dobry, 
  
Ola bardzo zaangażowała się w planowanie tygodnia metodą daltońską. Dzięki temu lepiej 
też przyswoiła materiał. 
  

Na wczorajsze pytanie podsumowujące tydzień stwierdziła, że wszystko jej się podobało       
  
Najbardziej była chyba podekscytowana eksperymentem z cukierkami. Nie wiem co miało 
większy na to wpływ – tęcza z cukierków czy fakt, że „przy okazji” eksperymentu miała całą 

paczkę cukierków dla siebie       
  
Pozdrawiamy! 
Mama Oli G. – Grupa 1 „Ważki” 

 

30.03.2020r. 
 

 
(…) Serdeczne pozdrowienia dla całego zespołu. Chłopcy pytają codziennie o panie i o dzieci z 

przedszkola. 

Z częścią dzieci mamy całe szczęście kontakt online - przez fb i skype'a. 

Nasze dzieci też nam towarzyszą codziennie w pracy, bo nie możemy sobie pozwolić na 

przerwę. Sytuacja gospodarcza jest tragiczna. Większość moich spółek portfelowych jest w 

bardzo trudnej sytuacji (pracuje w funduszu venture capital). Mój zespół już się przyzwyczaił 

do najmłodszych "stażystów".:) Dużą zaletą obecnej przerwy jest możliwość zobaczenia 

chłopców na czym polega moja praca i męża. Jurek i Stefcio mają swoje drobne wkłady w 

postaci oceny produktów spółek :)  

Chłopcy też pomagają sąsiadom. "Uszyli" nawet z rolet "maseczki" dla szpitala - wykroili z nich 

spore kawałki. Sami są bardzo przejęci obecną sytuacją. Widzą na co dzień co się dzieje. (…) 

 

Życzymy Pani i całemu zespołowi wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim :) 

Do zobaczenia niedługo! 

Dobrego dnia, 

Mama Stefana i Jurka – Grupa 1 „Ważki” 

 

 



 

25.03.2020r. 
 

Dzień dobry,  

miło nam, że zdjęcie naszych małych urwisów pojawiło się na stronie :) 

Codziennie organizujemy domowe przedszkole w czasie drzemki najmłodszej latorośli. 

Korzystamy z zadań dla wszystkich grup, Julek chce bączkowe, a Hela biedronkowe :)  

Dzieci najbardziej cieszą zabawy ruchowe, rytmiczne, piosenki, zagadki oraz eksperymenty 

(Hela była zafascynowana wędrującą wodą oraz doświadczeniem z mydłem i pieprzem). Mniej 

chętnie słuchają wierszy czy opowiadań, chyba, że mają w sobie element interaktywny (te 

logopedyczne budzą zaciekawienie). 

 

Dziękujemy za zaangażowanie i mamy nadzieję, że dzieci będą mogły wrócić wkrótce do 

przedszkola. 

Życzymy zdrowia, 

Oczywiście Ważki i Motylki są na pierwszym miejscu :) Dzieci jednak chcą wiedzieć co się dzieje 

u sąsiadów i trudno im odmówić, gdy chodzi o nowe zabawy :) 

Propozycje aktywności naprawdę bardzo mi pomagają, dzieciom służy ten czas skupienia tylko 

na tym, dla nich, chętniej się potem zajmują zadaniami bez udziału rodzica :) 

Pozdrawiania dla całej ekipy. 

 

Rodzice Julka i Heli – Grupa 1 – „Ważki” i Grupa 3 – „Motylki” 

 

 

 

25.03.2020r. 

 

 

Dzień dobry, dziękujemy za wszystkie materiały. :) Chłopcom (łącznie z najmłodszym 

Władziem) najbardziej podobają się zabawy z panem Wiesławem i rytmika z panią Magdą.  

Od pani Kasi super były zagadki ze zwierzakami. Chłopcy robili też własne wersje kurczaków - 

co prawda mocno zmodyfikowana wersja bez słoików, ale i tak nam się bardzo podoba.:) 

pozdrawiamy serdecznie z domu :) 

 

Mama Stefana i Jurka – Grupa 1 „Ważki” z całą rodziną 

 

 



21.03.2020r. 

Pani Ludwiko, 

U nas w tym tygodniu przeważały zajęcia plastyczne – to zdecydowanie najbardziej Oli 

pasuje        

Dodatkowo piasek kinetyczny okazał się dobrą formą zabawy – wystarczy wymieszać mąkę 

(u nas kukurydziana) z oliwką dziecięcą lub olejem spożywczym.  

Wiersze z materiału Pani Kasi niestety nie spotkały się z zainteresowaniem u Oli, za to 

zagadki jak najbardziej. Materiał z angielskiego oraz rytmiki pochłonęła        

Dziękujemy za materiały raz jeszcze, proszę na siebie chuchać i dmuchać        

Mama Oli G. – Grupa 1 „Ważki” 

 

 

21.03.2020r. 

Dzień dobry,   

 

Dziękujemy za przesyłanie wszystkich materiałów. Polę bardzo cieszy „wykonywanie” zadań, 

jednocześnie jednak bardzo przy tym widać, że tęskni za przedszkolem. Łamie mi to serce, bo 

czuję, że wiele ją omija i liczę na to, że będzie mogła jak najszybciej wrócić.  

Ostatnio kazała mi nawet odtworzyć zajęcia ruchowe, musiałam być „Panem Trenerem” 

:)  także zgłaszam braki, bo nie widziałam co robić ;)  

Marzę o tym by wszystko się już wróciło do normy, zarówno zdrowie Poli jak i sytuacja 

epidemiologiczna. Myślę, że prace w ogrodzie, po powrocie do starej rzeczywistości, będą 

ogromną przyjemnością i wielką nagrodą. Mam nadzieję, że nastanie to jak najszybciej!  

 

Pozdrawiam 

Mama Poli – Grupa 1 „Ważki” 

 

 

 



18.03.2020r. 
 

Bardzo dziękujemy! Fajnie piosenka i mieliśmy dobre czas.  

Tutaj wszystko dobrze i zdrowie! Duże zdrowie i miłego czas. 

Pozdrawiamy , 

 

Mama Stefana B. – Grupa 1 „Ważki” 

 

 


