
 
 

18.04.2020r. 
 
KOLOROWE w domku pod Ślężą :) 
 
Sobotnie "dzień dobry" :) 
 
 
Kochane Panie, ten tydzień był "roboczo" krótszy na tyle, że piątek czmychnął niepostrzeżenie 
- i już mamy sobotni poranek :)  
 
Niezmiennie dziękujemy za materiały i inspiracje! Taka forma zadań dla Apolonki była nie lada 
frajdą - bardzo sobie personalizowała, która to Pani, od których dzieci wymyśliła takie a takie 
zabawy.  
Zadania przedszkolne - z racji problemów natury... hm... technicznej - zaczęliśmy od środy. 
Wielkim wyzwaniem było przetłumaczenie Apolonii, że zrobienie wszystkich zadań w jeden 
dzień nie jest ani za bardzo roztropne, ani wręcz możliwe ;) Gdy bowiem odczytywałam 
jej  kolejno zaproponowane zabawy - wszystkie wydawały jej się tak ciekawe, na wszystkie 
reagowała tak entuzjastycznie, że chciała je robić "dziś, teraz, natychmiast" :)  
 Oczywiście - gotowanie, wszelkie masy plastyczne, eksperymenty ... - jednym słowem 
"ciaptolenie" to Apolonki żywioł :) Poskakałyśmy... ups... przepraszam - poćwiczyłyśmy ;) 
wytrwale z panem Wiesiem. Bardzo dziękujemy za te ćwiczenia - przydają się i córce i mamie 
;) Panie Wiesiu, teraz Apolonka nie  gimnastykuje się już w sukienkach księżniczki, ale uparcie 
ćwiczy ponadprogramowe pompki, gdyż w przyszłości - chwilowo - postanowiła zostać atletą 
;) 
Wielkie emocje wzbudziło też konstruowanie pierwszego w życiu - ale raczej nie ostatniego - 
robota! Apolonka z tatem stworzyli robota śniadaniowego MAJA1. Piękny, na czułkach ma 
nawet spinkę - jak to na dziewczynkę przystało ;) Docelowo ma przygotowywać posiłki, jednak 
- jak to z prototypami bywa - póki co niezbyt jeszcze mu/jej to wychodzi... Ale zacnie zdobi 
kuchnię ;) 
 
 
Kochana Nasza KOLOROWA Ekipo, Apolonka myśli o Was co dzień, dopytuje, zastanawia się,..., 
tęskni - i za dziećmi, i za Paniami, i za samym przedszkolem...  Ostatnio np. zastanawiała się 
komu gotują Panie kucharki i czy karmi ktoś przedszkolne koty ;) Uspokajamy ją, że wszystko 
jest dopilnowane i pod kontrolą. Gdy - z racji czasowych dyżurów w pracy - jesteśmy w okolicy 
przedszkola, zawsze musimy zrobić Apolonce zdjęcie budynku. Dziękujemy, że poprzez te 
cotygodniowe zadania, przez zdjęcia na stronie internetowej i posty na FB jesteśmy w 
kontakcie z Wami. Apolonka bardzo chętnie ogląda w galerii zdjęcia przedszkolaków z działań 
w domu. Wielką radość sprawia jej widok koleżanek i kolegów... Mamy nadzieję, że jeszcze 
przed wakacjami uda nam się spotkać w naszej niebieskiej Szkaradzie...  
 
Zasyłamy serdeczne pozdrowienia 
Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
 



 
 

11.04.2020r. 
 
 
 
Zdrowych spokojnych pełnych radości świąt, smacznego jajka i mokrego śmigusa dyngusa.  
Życzy Kacper  
 

W załączniku wysyłamy nasze świąteczne prace i tańczące kurki       mamy w planach jutro 
zamiast króliczkowych ciastek robić mini ciasteczkowe mazurki efekty oczywiście prześlemy. 
Pozdrawiamy serdecznie 
 
Kacper z rodzicami - Grupa 3 "Motylki" 
 
 
 

11.04.2020r. 
 

 

Witamy Pani Karolino! 
 
Bardzo dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie i przesyłanie nam różnych 
materiałów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Pragniemy złożyć całej Załodze przedszkola najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to teraz jest najważniejsze ale także dużo 
spokoju i na tyle na ile się da zachowania optymizmu mimo obecnej sytuacji. 
Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie i nie możemy się już doczekać aż wrócimy do 
naszego przedszkola! 
 
Paulinka z rodzicami - 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 Heli i Julka – Grupa 3 – „Motylki” i Grupa 1 – „Ważki” 

 
 
 
 

10.04.2020r. 
 
 
 
Kochane KOLOROWE, obawiamy się, że nasze copiątkowe raporty tak nam wejdą w krew, że 

będziemy wysyłać je nawet w tedy gdy będziemy się co dzień widywać w Naszej Szkaradzie 

      

To był piękny, wiosenny tydzień - okraszony zajęciami wszelakimi.  

Zaczęliśmy od ziarenkowego ptaszka Kazikowej Mamy - robienie go sprawiło Apolonce taką 

frajdę, że powstały dwa ptaszki - jeden (przekazany bezkontaktowo) zdobi dom ukochanej 

cioci.  

Pani Karolinko - dziękujemy za doświadczenie z jajkiem w occie - to dla Apolonki było odkrycie 

na miarę Ameryki       

W tym tygodniu - niezmiennie - eksperymenty i zadania matematyczne wiodły prym. Prosimy 

o więcej! Poza zajęciami od pani Karolinki mieliśmy też plener malarski oraz lekcję botaniki w 

ogródku       

 

Na te inne niż zwykle święta Wielkanocne - nasz dom też inaczej przyozdobiony - mamy ścianę 

wiosennych kwiatów i motyli z angielskimi słówkami, tekturowe zajączki z rolek po papierze 

toaletowym       



 

Droga Kolorowa Załogo - życzymy Wam siły oraz ufności, że już niebawem nasze przedszkolaki 

znów narobią hałasu w Szkaradzie       

 

Wesołych Świąt! 

Niebieska Apolonka z Rodzicami - Grupa 3 "Motylki" 

 

03.04.2020r.  

 

 

Drogie Przedszkole KOLOROWE, pani Dyrektor, kochana Pani Karolinko, 

trzeci tydzień kwarantanny minął nam jak z bicza trzasnąć - również dzięki zadaniom 

przygotowanym przez panią Karolinkę. Bardzo dziękujemy za nie, za pomysły Kazikowej 

Mamy, za zadania i ćwiczenia z logopedii, angielskiego, religii i gimnastykę od pana Wiesia 

(panie Wiesiu - Apolonka dziś ćwiczenia wykonywała w sukience księżniczki i wychodziły jej - 

jak sama stwierdziła - świetnie ;) Nie wiem jak na nowo przetłumaczy jej Pan, że jednak należy 

to robić w getrach i koszulce ;)) Oprócz "Motylkowych" zadań, skorzystaliśmy także z kilku 

pomysłów od Biedronek i Bączków        

 

Wydaje nam się, że powoli oswoiliśmy tę kwarantannową izolację i odnajdywanie się w niej 

nie jest dla nas jakieś nader uciążliwe. Tęsknimy do normalności, mamy też nową jednostkę 

czasu - "... bo po kwarantannie...." zrobimy to i tamto ;) Mamy świadomość, że taka sytuacja 

potrwa jeszcze jakiś czas... 

 

W tym tygodniu niezmiennie hitem były doświadczenia, matematyka klamerkowa oraz 

labirynty. Co ciekawe - pierwszy labirynt sprawił Apolonce sporo trudności, ale następnego 

dnia zażyczyła sobie kolejnych wydruków i uparcie je ćwiczyła. Teraz to dla niej fraszka ;) Frajdą 

dla całej rodziny były ciasteczka cytrynowe - zniknęły w mig        

 

Bardzo dziękujemy za ten tydzień, czekamy na następne zadania, pomysły... 

Serdeczności dla całej Kolorowej Społeczności!  

Niebieska Apolonka z Rodzicami - Grupa 3 "MOTYLKI" 



30.03.2020r. 

Dzień dobry. Kochane Przedszkole KOLOROWE – zasyłamy kilka zdjęć z naszych zajęć.  

Niektóre zadania są z listy od Pani Karolinki, niektóre głowy mamy. Jeśli chodzi o ewaluację - 

u nas (a raczej u Apolonki) największą radością okraszone są eksperymenty i zadania 

"matematyczne" - w tym kodowanie. 

 

Apolonia z wielką przyjemnością wykonuje zaproponowane przez Panią Karolinę prace.  

Jako humaniści, wraz z mężem z zachwytem patrzymy jak nasze dziecko w mig rozwiązuje 

zadania matematyczne ;)  

Apolonka uwielbia też zadania plastyczne i muzyczne – ale tych – z racji zawodów i upodobań 

rodziców u nas w domu ma pod dostatkiem.  

 

Dziękujemy za czas, który poświęcacie wszyscy Państwo, by być z nami w tym czasie, gdy 

niecodzienność staje się codziennością. 

 

Apolonka często wspomina Przedszkole, zastanawia się co słychać u Koleżanek i Kolegów, co 

u Państwa... więc to najlepszy dowód na to, jak ważną sprawą w jej życiu jest Kolorowa 

Społeczność. 

Mamy nadzieję, że czas kwarantanny przyniesie wymierny efekt i nim się obejrzymy znów 

spotkamy się w naszej „niebieskiej szkaradzie” 

Zasyłamy serdeczności. I już zacieramy ręce na kolejne zadania.  

 

Pozdrawiamy spod Ślęży, gdzie wiosna na całego! 

 

Niebieska Apolonka wraz z rodzicami – Grupa 3 - "Motylki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 

24.03.2020r. 
 

Dzień dobry. 

  

Pani Dyrektor, na Pani ręce składamy podziękowania dla całej załogi KOLOROWEGO za to, że 

cały czas jesteście z nami, że zaopatrujecie nas i Apolonkę w coraz to nowsze pomysły i 

propozycje na ten czas. 

 

Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się Kochane Panie w zdrowiu! 

Rodzice Apolonii – Grupa 3 - "Motylki" 

 
 
 

 


