
 
 

10.04.2020r. 
 
 
Świąt słonecznie roześmianych, jajek pięknie malowanych, w poniedziałek dużo wody, zdrowia, 

szczęścia oraz zgody. W załączeniu koszyczek Nadii       Pozdrawiamy        

Mama Nadii – Grupa 2 „Bączki” 

 

 

 

 

07.04.2020r. 
 

 

 

Odrabiam lekcje, ćwiczę z tatą i pomagam mamusi.  
Nie mogę się doczekać, aż zobaczę moje koleżanki i kolegów oraz wszystkie panie ukochane z 
przedszkola.  

Do zobaczenia jak najszybciej!        

Maja przesyła buziaki i bardzo tęskni za kolorowym przedszkolem      

Maja i mama – Grupa 2 – „Bączki” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06.04.2020r. 

 

Bardzo dziękujemy Pani Magdzie za filmik- bardzo miła niespodzianka, naprawdę:))  
Korzystamy z materiałów:) 
 
Pozdrawiamy całą załogę Przedszkola i Nasze Panie, dużo zdrówka i do zobaczenia! 
Natalia z rodzinką – Grupa 2 – „Bączki” 
 

 

04.04.2020r. 

 

Dzień dobry  

 

Minął kolejny tydzień wiec czas na kolejne podsumowanie z realizacji zadań w ramach 

Kolorowe przedszkole u nas w domu . 

Dziękujemy Paniom za przygotowanie zadań, które bardzo nam się podobały a w 

szczególności Natalii bardzo podobały się zdania prawda/fałsz. Śmiała się w wniebogłosy przy 

niektórych fałszywych stwierdzeniach.  

Do gustu przypadła nam również mapa myśli ,przy tworzeniu której zaangażowana była cała 

rodzinka. Zdjęcie naszej mapy przesyłam w załączniku. 

Gimnastyka również była nam potrzebna (mama oderwała się dzięki niej od komputera :)  

Przed nami jeszcze upieczenie ciasta oraz zrobienie pieska - niestety zadania realizujemy w 

dłuższym czasie niż przewidziany ale próbujemy połączyć domowe przedszkole ze zdalną 

szkołą oraz praca zdalną rodziców. Mimo wszystko pozostajemy uśmiechnięci i weseli. 

Jeszcze raz dziękujemy za zadania i czekamy na kolejne materiały.  

 

Pozdrawiamy  

Natalia z rodzinką – Grupa 2 – „Bączki” 

 

 

 



03.04.2020r.  

Dobry wieczór, Kornelka i Mieszko serdecznie pozdrawiają całą załogę Przedszkola.  

Tęsknią szczególnie za koleżankami i kolegami. Codziennie jednak dzielnie znoszą trudy walki                           

o zdrowie.  

Dzięki materiałom, które otrzymujemy każdego tygodnia możemy bawić się w domowe 

przedszkole. Nasza grupa nazywa się "Prezenciki" codziennie uczymy się, bawimy, ruszamy, 

śpiewamy, rozwijamy talenty plastyczne i kulinarne. Próbujemy też zaznać trochę wolności. 

Oglądamy ciekawe relacje z wrocławskiego zoo i spektakle teatralne, których przez ostatnie 

dni zobaczyliśmy więcej niż przez całe życie. Nie jest nudo, ale i tak chcemy by koronawirus już 

sobie poszedł. Cieszymy się jednak z każdego zadania, które dzięki zaangażowaniu całej kadry 

przedszkola umilają nam ten trudny czas. Pozdrawiamy wszystkich ciepło i apelujemy, by 

zostać w domu choć idą piękne dni. 

Mama Mieszka i Kornelki – Grupa 2 „Bączki” i Grupa 4 „Biedronki” 

 

 

 

28.03.2020r. 
 

Dzień dobry Pani Dyrektor, 

 

Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, inspiracje na zabawy i prace plastyczne i wielkie serce. 

Mamy nadzieję, że zarówno Pani jak i cały zespół z naszego kochanego przedszkola macie się 

dobrze. 

 

Brunek bardzo tęskni za przedszkolem, paniami i dziećmi. Dużo mówi o tym. Roznosi go 

energia więc staramy się na co dzień zorganizować trochę zabaw plastycznych, trochę 

ruchowych.  

Bardzo serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy uściski :) 

 

Mama Brunka – Grupa 2„Bączki” 

 

 

 

 



28.03.2020r. 
 
Dzień dobry, 

Pani Ludwiko i drodzy nauczyciele, opiekunowie z „Kolorowego”, bardzo dziękujemy za 

wszystkie wiadomości i wsparcie domowych działań. Mamy sporo pomysłów na spędzenie 

wolnego czasu, ale korzystamy również z podpowiedzi, które wprowadzają więcej 

różnorodności i całkiem odmiennych od naszych pomysłów na zabawy. Ali szczególnie 

podobają się filmy od Pani prowadzącej rytmikę, oraz filmy z gimnastyką. Nam sprawiło radość 

poznanie nauczycieli Aluni i zobaczenie z jaką pasją i zaangażowaniem podchodzą do swojej 

pracy        

 

Ściskamy gorąco i do zobaczenia. 

Mama Alicji – Grupa 1 „Ważki” 

 
 
 

24.03.2020r. 
 

Dzień dobry,  

w tamtym tygodniu było fajnie rozplanowane: czytanka z pytaniami, piosenka i zadanie 

plastyczne czy coś w ruchu. 

 

Pozdrawiam 

Mama Nadii – Grupa 2 „Bączki” 

 

 

 

23.03.2020r. 
Dziękujemy,  

robimy zadania i dzielimy się na naszej „Bączkowe” grupie naszą twórczością. 

 

Pozdrawiamy   

Rodzice Marcina – Grupa 2 „Bączki” 

 



 

 

 

23.03.2020r. 

Dzień dobry, 

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za słowa otuchy w tym trudnym czasie. 

Chciałabym podziękować również Paniom za przygotowanie pomocy dydaktycznych. 

Natalce bardzo podobają się czytanki oraz zadania do wykonania (liczenie kropek biedronki, 

czytanka o pszczółce)  oraz piosenki Pani z Rytmiki. 

Natalia bardzo lubi pisać literki i cyferki. Gdybym mogła prosić o więcej zadań właśnie pod 

tym kątem byłoby super ;) 

 

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i pomoce oraz mamy nadzieję że się szybko zobaczymy. 

Proszę dbać o siebie i zespół i do zobaczenia 

Mama Natalki G. – Grupa 2 „Bączki” 

 

 

 

 


