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Jak to się zaczęło? 

Zaczął się marzec…  

Krzewy i drzewa miały już pierwsze delikatne pączki.  

Przed przedszkolem Barwinek, Forsycja i Fiołki rozbłysły swoimi kolorami. Pachniało wiosną…   

Przedszkolaki codziennie radośnie biegły do przedszkola, od rana w szatni było słychać coraz 

większy gwar i wesołe powitania dzieci. 

 

Mieszko wesoło pomachał Pani Krysi i pobiegł się przytulić, zastanawiał się co Pani Magda 

przygotowała dla nich dzisiaj…. Na pewno coś niezwykłego! 

 

W każdej sali powoli przybywało dzieci – nic nie zapowiadało, tego co miało za chwilę nastąpić.  

 

W dzień pomarańczowy (środa – 11.03.2020r.) dzieci wracały z przedszkolnego ogrodu, jak 

zawsze towarzyszył im śmiech i rozmowy oraz nawoływanie Pani, żeby żaden „Bąk” nie 

odłączył się od grupy. 

 

Nagle do biura weszła Magda i powiedziała, że zostały zawieszone zajęcia w placówkach 

edukacyjnych. 

Duży chaos w mojej głowie, za chwilę przyszła oficjalna wiadomość, że w czwartek i piątek 

zapewniamy dzieciom opiekę, a od 16 marca 2020 roku nasze przedszkolaki przebywają                       

w domu z powodu pandemii Covid -19. 

Co to znaczy? Jak to przedszkole bez dzieci?  Nieczynne w ciągu roku szkolnego? 

To były trudne chwile dla każdego z nas… 

Szybkie spotkanie z Zespołem Pedagogicznym i Obsługowym – wymiana myśli, odpowiedź na 

pytania, na które w chwili obecnej umieliśmy odpowiedzieć. Wspólne podjęcie decyzji, że w 



 

 

str. 3 

 

tym czasie szczególnie musimy zadbać o nasze przedszkolne dzieci, bo ich codzienność mocno 

się zmieni, trudno im będzie zrozumieć, dlaczego tak się stało?  

Musimy też zadbać o obiekt – wprowadzić reżim higieniczny i pomóc rodzicom we wszelkich 

nurtujących ich sprawach…. 

 

Zatem przez najbliższe 2 tygodnie:  

• Zespół Obsługowy dokładnie zdezynfekuje wszystkie pomieszczenia w placówce                            

i zadba o bezpieczeństwo w obiekcie. 

• Zespół Pedagogiczny opracuje zabawy - zadania edukacyjne dla dzieci z podziałem na 

poszczególne dni tygodnia, które umieścimy na naszej stronie WWW i będzie w stałym 

kontakcie z rodzicami poprzez konta grupowe. Dzieci będą realizować w domu pod 

czujnym okiem mamy i taty to co przygotowali dla nich nasi pedagodzy. 

• Zespół Administracyjny zadba o kontakt z rodzicami i wszystkimi pracownikami stale 
monitorując pojawiające się komunikaty i na bieżąco wydając decyzje dla wszystkich 
członków Zespołu Przedszkola nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu i zorganizuje pracę 
placówki w tym okresie. 

Cały zespól ochoczo przystąpił do pracy, Panie pomoce dbały o sale, Pan Krzysztof o ogród, a 

nauczyciele o swoje przedszkolne dzieci i za chwilę na naszej stronie pojawiły się zabawy i 

zadania dla każdej z grup@ (w naszym opracowaniu w każdym tygodniu będziemy umieszczać 

materiał dla jednej grupy – pozostałe znajdziecie na naszej stronie WWW).    

  
 

   

Przedszkole KOLOROWE wyruszyło do domów naszych przedszkolaków… 

 

 



 

 

str. 4 

 

 

CO DALEJ?  JAK DALEJ?   KIEDY?                                           

 

Marzec, 16,2020 - Czerwiec, 26, 2020 

Rok szkolny 2019/2020 – dzisiaj kończymy nasze opracowanie na stronie 450! 

 

Kiedy zaczynałam składać nasz materiał, z każdym tygodniem myślałam, że już w kolejny                    

poniedziałek wrócimy do naszej ukochanej Szkarady.  I z każdym tygodniem przybywało stron 

w naszej wspólnej książce „Przedszkole KOLOROWE w ciekawych czasach” (Edukacja 

najmłodszych w czasie pandemii).  

Jednak stan epidemii nie pozwalał na normalne funkcjonowanie placówek oświatowych. 

Dopiero 11 maja 2020 roku pierwsze rodziny zdecydowały się, by ich dzieci zaczęły uczęszczać 

do Przedszkola nr 43 „Kolorowe”, w którym wysiłkiem całego Zespołu rozpoczęła 

funkcjonowanie opieka zorganizowana. To zupełnie inne przedszkole.  
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W pierwszym dniu mieliśmy 10 dzieci, z każdym poniedziałkiem przybywało naszych 

maluchów. Życie powoli wracało do normy i rodzice podejmowali z powrotem obowiązki 

zawodowe. 

Mam wspaniały Zespół, w którym każdy może liczyć na każdego, to osoby oddane sprawie 

małego dziecka, dające każdemu maluchowi to co w danej chwili potrzebuje, bardzo 

zaangażowane w edukację przyszłego pokolenia. W okresie pandemii doszły do nas dwie 

nauczycielki, które chcą budować kolorowy świat dla dzieci razem z nami. To bardzo ważne 

dla mnie jako dyrektora – przewodnika ich wszystkich. I to trzeba doceniać i o tym mówić. 

Dziękuję rodzicom, byli z nami cały czas, szczególnie mamie Kacpra – wytrwale relacjonującej 

rozwój edukacyjny swojego synka pod jej czujnym okiem. Mamie Apolonii, która w każdym 

tygodniu swoimi mądrymi listami dodawała nam otuchy i wiary, że będzie dobrze.  

Otrzymywałyśmy mnóstwo pozytywnej energii, tak ważnej dla mnie i każdego z nas w tych 

trudnych czasach.                                          

Z przysyłanych do nas listów ze zdjęciami widziałam jak wspaniale dzieci radzą sobie                            

z zaproponowanym przez nauczycieli materiałem, jak cieszą się z kolejnych zabaw i zadań, jak 

potrafią zaplanować swoją pracę, wybrać to co ich w tym momencie najbardziej interesuje, 

być odpowiedzialnym za swoją edukację .  

To utwierdzało mnie i mój zespół, że to co, i jak robimy jest słuszne, potrzebne naszej 

społeczności i że w tej daltońskiej podróży jesteśmy wszyscy razem... dzieci i dorośli (rodzice 

i nauczyciele). 

To my – wszyscy dorośli z którymi w dzieciństwie stykają się dzieci kształtujemy je, uczymy 

szacunku i właściwych postaw.  
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Nikt nie wie, jak będzie dalej, na pewno strach o życie i bezpieczeństwo nasze, i powierzonych 

nam pod opiekę dzieci jest w nas każdego dnia i pozostanie jeszcze długo… 

Bardzo chciałabym, by ten czas pozwolił nam wszystkim spojrzeć na siebie i na każdego obok 

przyjaźnie, nie rozliczajmy siebie nawzajem, nie szukajmy potknięć, po prostu zapytajmy:              

Czy coś potrzebujesz?  Może Ci pomóc? 

Jeśli coś nam się nie podoba to może łatwiej jest przyjść i porozmawiać – dowiedzieć się, 

dlaczego taka decyzja została podjęta i z czego wynika, niż obrzucać się nawzajem, snuć 

domysły, szydzić, wyśmiewać i ranić…  

Nie wiem jakie będzie nasze przedszkole we wrześniu, jedno co wiem, to to, że będziemy                         

z radością do niego wracać, tworzyć nowe projekty. Bardzo chciałabym, żeby w kolejnym 

roku życzliwość jak drożdże pączkowała przez cały rok, żebyśmy się lubili nawzajem i 

wspólnie tworzyli dobro dla naszych wspólnych dzieci.  

Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w naszej literackiej przygodzie. Dzięki Waszemu 

zaangażowaniu powstał ten wspaniały materiał – pełen wiary i nadziei na lepsze jutro…                                                                                                                                       

 

Do zobaczenie niebawem… 

Autorka 
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Przedszkole nr 43 „Kolorowe” 53 – 029 Wrocław, ul. T. Kościuszki 27a 
 

 
Tam w oddali za drzewami widać naszą ukochaną Szkaradę! 

  
 

   

 


