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Karolina Botuszan, Magdalena Dyrcz, Beata Frydryk, Joanna Hadała, Gabriela Kleczyńska, 

Małgorzata Murzyniec, Paulina Słonimska, Katarzyna Wilk oraz nauczyciele specjaliści, 

społeczność przedszkola: dzieci, ich rodziny, sympatycy i przyjaciele przedszkola. 

 

Jak to się zaczęło? 

I tydzień: Przedszkole KOLOROWE jeszcze na miejscu…  

23.03.2020r. – 27.03.2020r.                                                                                         

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. 
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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 

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 
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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… 

 

 

 II tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

23.03.2020r. – 27.03.2020r.                                                               #zostańwdomu                                                           
                                                      

Rodzice piszą:  
 
Marzec 24, 2020 
 

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! 

  

Niebieska Apolonka z Rodzicami - Grupa 3 "Motylki" 
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Rodzice piszą: 

Marzec 30, 2020 
 

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.  
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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 z Rodzicami - Grupa 3 "Motylki" 
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III tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

30.03. – 03.04.2020r.                                                                           #zostańwdomu 

Rodzice piszą:  
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Kwiecień 03, 2020 
 
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 niezmiernie 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" 
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IV tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

06.04.2020r. – 10.04.2020r.                                                              #zostańwdomu                                                               

Rodzice piszą:  

Kwiecień 10,2020 

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       
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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" 
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Od dnia 10 kwietnia 2020 roku w związku z dużą ilością zdjęć i listów, z czego się bardzo 

cieszymy treści z linku: https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/gr-1-4-relacja-przedszkole-nr-43-

kolorowe-w-twoim-domu-zapraszamy,300,pl zostały rozdzielone na cztery części                              

i umieszczone w linku: KOLOROWE w moim domu!   

https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/kolorowe-u-mnie-w-domu,312,pl 

 

ZAPRASZAMY!  

 

  
 

   

https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/gr-1-4-relacja-przedszkole-nr-43-kolorowe-w-twoim-domu-zapraszamy,300,pl
https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/gr-1-4-relacja-przedszkole-nr-43-kolorowe-w-twoim-domu-zapraszamy,300,pl
https://p43wroclaw.stronyzklasa.pl/kolorowe-u-mnie-w-domu,312,pl
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V tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

13.04.2020r. – 17.04.2020r.                                                                #zostańwdomu 

Rodzice piszą:  

Kwiecień 18,2020 

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       
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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 nieostatniego 

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...  
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Zasyłamy serdeczne pozdrowienia 

Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
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VI tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

20.04.2020r. – 24.04.2020r.                                                               #zostańwdomu                                                                          

Rodzice piszą:  

Kwiecień 26,2020 

Kolejny tydzień za nami.... 
  
Kochane KOLOROWE - Panie, Panowie, Szkarado, 
kolejny tydzień kwarantanny za nami. Powoli przestajemy liczyć który to z kolei - szósty? 
siódmy?... Z jednej strony czas w tym dziwnym trybie hoje office/home school płynie inaczej - 
spokojniej, wolniej... A z drugiej strony tydzień za tygodniem mija jak szalony. 
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Apolonka weszła w rytm cotygodniowych zadań z przedszkola na całego ;) Zawsze w niedzielę 
wieczorem pyta, czy Pani Karolinka wysłała już zadania, w poniedziałek po śniadaniu pilnuje 
czy już wydrukowałam plan na cały tydzień. Apolonka niezbyt lubi pozować do zdjęć, ale coraz 
częściej wręcz domaga się: "Zrób mi zdjęcie dla pani Karolinki, jak namalowałam sowy!", "Zrób 
mi zdjęcie dla pani Karolinki jaki chlebek bananowy upiekłam!". Taka nowa rzeczywistość... 
Cieszy nas to, że wypracowała w sobie poczucie obowiązku - sama zaczyna dopominać się o 
konkretny plan dnia: "Po śniadaniu wybiorę sobie dwa zadania z przedszkola a po nich pójdę 
do ogrodu". Pewnie po prostu jak my wszyscy potrzebuje rytmu dającego poczucie stabilizacji. 
  
W tym tygodniu Apolonka bardzo chętnie odsłuchiwała filmików z Internetu, co akurat do tej 
pory cieszyło się u niej raczej umiarkowanym powodzeniem. Wspaniale zgrało nam się 
poznawanie treli wiosennych ptaków - rano odsłuchałyśmy odgłosów i zrobiłyśmy "ptasie" 
zadania, a po południu - korzystając z tego, że lasy na ponów otwarte, a jeden taki mamy w 
bardzo bliskim sąsiedztwie - poszłyśmy na spacer połączony ze świętowaniem 
Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi - czyli ze zbieraniem śmieci :) Apolonka do woli mogła 
słuchać wiosennych świergotów - wszystkie zlewały się w jeden ton, ale gdy odezwał się 
dzięcioł - radość Apolonki z rozpoznania tego dźwięku nie do pisania ;)  
Jeśli chodzi o zadanie z bańkami mydlanymi - no cóż, nie wiem czy tak miało być, ale nam 
wychodziły - pianowe gąsiennice :) Poprawnie czy nie - bardzo się Apolonce podobało ;)  
No i oczywiście chlebek bananowy - upieczony jednego dnia wieczorem, drugiego dnia po 
południu był już tylko wspomnieniem ;) Ale udało się nawet zostawić kilka kawałków cioci na 
werandzie, po sąsiedzku - też sobie spróbowała do kawki. 
  
 
Już pewnie, że najbliższy miesiąc spędzimy z dala od przedszkola. Trochę Apolonkę zasmuciło, 
że to jeszcze tak długo. Tęskni, dopytuje... Ostanio doliczyła się, że w tym roku nie będziemy w 
przedszkolu na Dzień Mamy. Uspokajamy ją, że na pewno, gdy wszystko wróci do normy, jakoś 
"nadgonimy" zaległe spotkania. 
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Serdecznie pozdrawiamy! Życzymy dużo zdrowia, optymizmu i słońca, nie tylko dookoła! 
 
Niebieska Apolonka wraz z rodzicami - Grupa 3 MOTYLKI 
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VII tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

27.04.2020r. – 30.04.2020r.                                                               #zostanwdomu                                                                                                   

Rodzice piszą:  

Maj 03,2020 

Kolorowe w naszym domu - odcinek.... 

Dzień dobry KOLOROWE!  

Pani Dyrektor, Pani Karolinko,  

mamy wrażenie, że ten tydzień minął nam szybciej niż inne, ale pewnie to za sprawą nieco 

krótszego tygodnia pracy (wszak piątek był już niedzielą ;)) oraz tym, że akurat w tym 

tygodniu mieliśmy też dyżur w pracy....  

I tak się to wszystko skurczyło        

 

Ten tydzień minął nam dość pogodnie - zarówno w aurze na dworze, jak i w głowie. Apolonka 

bardzo chętnie wykonywała zadania z segregacji śmieci. Pełna obaw przystąpiła do pracy 

plastycznej z kulą ziemską - bała się, że poplączą jej się oceany z kontynentami... Delikatnie 

zaznaczyliśmy kropkami, gdzie ląd, a gdzie woda - i poszło jak z płatka ;) A owocny rezultat w 

połączeniu z początkowymi obawami dał efekt doprawdy ogromnej satysfakcji! 

 

Zainspirowana wyklejankami Kazikowej Mamy - Apolonka zrobiła łączkę majową - z trawy, 

mleczy, bluszczu kurdybanka ;) Inna wersja obrazków, ale też interesująca (i nawet ładnie 

zasycha - wiec ku pamięci zostanie). 

 

Przez ostatnie dni dużo było u nas "lekcji biologii i ochrony środowiska - z racji pory roku i 
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warunków pogody zasialiśmy większość warzyw w ogródku, niektóre - jak rzeżucha 

ogrodowa i rzodkiewka - pięknie już wschodzą. Apolonka zrobiła też własnoręcznie prawie 

zupełnie samodzielnie stracha na wróble - swoją koleżaneczkę ;) 

Nie udało nam się zrobić ciasteczek, ale pewnie nadrobimy w tym tygodniu. Wczoraj z racji 

Dnia Flagi zrobiłyśmy tradycyjne u nas - flagowe pucharki        
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Powoli zaczynamy też rozmawiać o tym, jak teraz będzie wyglądała nasza rzeczywistość, nie 

tylko w czasach pandemii, ale już po niej. Uważamy, że oswajanie sytuacji izolacji / 

kwarantanny jest na tyle pomyślne, że powoli uczymy i Apolonkę i siebie, jak będziemy teraz 

funkcjonować z wirusem u boku - ostrożnie, ale razem z innymi. Po prostu bezpiecznie. Po 

pierwszych dniach/rozmowach w tym kierunku, zdaje się, że Apolonka dość dobrze odnajduje 

się w sytuacji. Dość zachowawczo, ale bez lęku... W tym miejscu raz jeszcze bardzo dziękujemy 

za pracę, którą wykonały wszystkie Panie w przedszkolu w pierwszych tygodniach tematu 

koronawirusa (jeszcze przez kwarantanną). Apolonka naprawdę dobrze wie, jak myć ręce, jak 

kaszleć/kichać, co koronawirus lubi, a czego nie ;)  

Pani Karolinko, w pierwszy dzień po kwarantannie bardzo proszę wziąć duuużą torbę do 

przedszkola - Apolonka przyniesie Pani chyba cała skrzynkę podarków - co byśmy nie robiły - 

czy pracę plastyczna, czy żelowe świeczuszki, czy ziołowe łączki - wszystko jest robione w 

podwójnym egzemplarzu - jeszcze dla pani Karolinki i pani Bożenki ;)))) 

 

Serdecznie ściskamy cała naszą KOLOROWĄ społeczność. Tęskni nam się bardzo za Wami i 

mamy nadzieję, ze uda nam się spotkać, kiedy tylko będzie to dla nas pod rożnymi względami 

bezpieczne. 

 

Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
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VIII tydzień: Przedszkole KOLOROWE wciąż w podróży… 

04.05.2020r. – 08.05.2020r.                                                                #zostanwdomu 

Rodzice piszą:  

Maj 09,2020 

KOLOROWE w naszym domu, czyli Domowe KOLOROWE 

Kochane Panie, kolejny tydzień za nami... Aż trudno uwierzyć, że to już drugi miesiąc poza 

Szkaradą dobiega końca... Pierwsze tygodnie dłużyły się bardzo. Teraz mamy wrażenie, że 

tydzień za tygodniem mija jak z bicza trzasnąć... Oznacza to tylko tyle, że weszliśmy w rytm 

kwarantanny na całego, pryzmując taki stan rzeczy jako chwilowo obowiązujący, normalny... 

Ale wierzymy, że to stan przejściowy, który musi potrwać..., ile musi... 

 

W tym tygodniu Apolonka bardzo regularnie pracowała, ustaliła sobie rytm zadań - zawsze w 

porze po śniadaniowej i tak jej było najlepiej. Zadania matematyczne niezmiennie sprawiają 

jej wiele radości.  Zauważyłam, że chętnie sama - po grafikach zadań - zgaduje jaki będzie 

"temat przewodni" tygodnia. Jeden dzień poświęciłyśmy zadaniom i ćwiczeniom z logopedii. 

Kolaż twarzy - to było zadanie na medal!  Apolonka też z własnej inicjatywy połączyła zadania 

od pani Karolinki - Legendę o Warsie i Sawie - z roślinnymi wyklejankami "Kazikowej Mamy". 

Złote włosy postanowiła wykleić z mniszka, a srebrny ogon z białych stokrotek (na naszych 

łąkach o dziwo nie ma srebrnych kwiatków - hi, hi, hi). No i te piękne niebieskie ruchome oczy 
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Dziś dużo myślimy o Waszym jutrzejszym dniu w Szkaradzie - z jednej strony bardzo Wam 

zazdrościmy, że się spotkacie. Z drugiej strony wiemy, że dla dobra wszystkich i komfortu pracy 

naszych kochanych Pań, ważne jest, aby z opieki skorzystali Ci, którzy naprawdę muszą. A my 

- przy odrobinie wysiłku logistycznego i przychylności ze strony współpracowników, możemy 

tak poustawiać sprawy zawodowe - aby móc zapewnić jeszcze przez jakiś czas Apolonce opiekę 

w domu. Apolonka - zdaje się - rozumie to, co oczywiście nie zmienia faktu, że tęskni i z nutką 

zazdrości myśli o tym, że część z Was jutro się spotka, pobędzie trochę razem... 

Serdecznie dziękujemy naszym Paniom, że nadal będą przygotowywały propozycje 

zadań/zabaw. Internet jest oczywiście obfity we wszelakie pomysły, ale bardzo komfortowo 

dla nas - rodziców - jest mieć solidną podstawę do pracy od Was - mamy pewność, że są to 

zadania dobrane wg konkretnego klucza, odpowiednie dla naszych dzieci, merytorycznie 

skomponowane w całość. A zadania z Internetu mogą stanowić dodatek, uzupełnienie… 

Bardzo trzymamy za Was kciuki, zasyłamy najcieplejsze myśli. Mamy nadzieję, że uda się Wam 

wszystkim przebyć ten tydzień bezpiecznie i w zdrowiu. 

 

Dobrego tygodnia! 

Niebieska Apolonka i jej - coraz bardziej niebiescy - rodzice       grupa 3 MOTYLKI 
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IX tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU  

• OPIEKA W KOLOROWYM  

11.05.2020r. – 15.05.2020r.                                                         # Jesteśmy tu i tam…               

Rodzice piszą:  

 
Dekada KOLOROWYCH tygodni w domu 
 
Dobry wieczór Drogie Panie. Ciekawi nas jak minął Wam tydzień w Przedszkolu? Jak udało się 
wdrożyć wszystkie obostrzenia i zalecenia? Jak się Panie w tym odnalazły, jak dzieci...? Bardzo 
dużo tu o Was myśleliśmy, trzymając kciuki, by czas minął Wam miło i bezpiecznie... 
 
U nas dzień jak co dzień - chciałoby się powiedzieć.  
 
Apolonka już od rana w poniedziałek dopytywała o zadania na ten tydzień, a gdy usłyszała 
słowa pani Karolinki, że to będzie tydzień z wodą, zakrzyknęła: "Woda to życie! Tak mówi pan 
Wiesiu" - i znów ciepło nam się na sercu zrobiło.  
 
Ten tygodniowy temat bardzo łatwo było nam zrealizować, bo mamy i znamy już od jakiegoś 
czasu książeczkę o Kropelce Wody - kupiłyśmy ją w ubiegłym roku na Targach Książki - bardzo 
cenimy sobie książki pani Elżbiety Zubrzyckiej. Dodatkowo Apolonka poznała stany skupienia 
wody i obieg wody w przyrodzie. Fasolka zasadzona na watce - mamy nadzieję, że nam 
wykiełkuje - niestety szczypiorek na cebuli do dziś za nic nie chce się pokazać ;))) W razie draki 
mamy na podorędziu wschodzącą w ogródku fasolkę szparagową - więc jakiś substytut jest :) 
 
 Drogie Panie, zasyłamy kilka zdjęć - a przede wszystkim wiele uścisków, promienności i 
wszystkiego co najlepsze dla wszystkich KOLOROWYCH Pań i Panów oraz całej grupy Dzielnych 
Przedszkolaków, które maszerują do Szkarady. Tęsknimy niezmiennie i wcale nie mniej.... 
Niebieska Apolonka z rodzicami  
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X tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU 

• OPIEKA W KOLOROWYM 

•  
18.05.2020r. – 22.05.2020r.                                                      # Jesteśmy tu i tam…                                                                                                              

Rodzice piszą: 

 
Maj 24,2020 

Witamy nasze KOLOROWE! 

Tydzień za tygodniem mija i nim się obejrzeliśmy - już przednówek lata nas zastał na tej 

kwarantannie...  

 

A bynajmniej tak się poczuliśmy, gdy musieliśmy przeprowadzić logistyczne kalkulacje przy 

podjęciu decyzji, kiedy Apolonka wróci na dobre do naszej Szkarady. Naprawdę dużo czasu 

nam to zajęło. Musieliśmy wziąć pod uwagę nie tylko najważniejszą kwestię, czyli czy będziemy 

mogli pogodzić w tym czasie opiekę nad Apolonką i obowiązki zawodowe.  

 

Koleżanki i koledzy z przedszkola, panie opiekunki i nauczycielki, państwo od zajęć 

dodatkowych - wszystkie te osoby są dla Apolonki ważne - często pyta, dużo o przedszkolu 

rozmawiamy... mamy pełną świadomość, że cała nasza KOLOROWA społeczność to coś bardzo 

ważnego dla Apolonki.  

 

Przerwa w zajęciach dydaktycznych był dość nagła i chyba - nie do końca zadawaliśmy sobie 

sprawę na początku marca, że aż tak przeciągnie się to w czasie....  
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To wszystko sprawiło, że chcieliśmy, aby Apolonka choć trochę uczestniczyła w tych 

dotykających ją bezpośrednio decyzjach. A tłumaczenie i przekradanie sprawy na zrozumiałą 

przez sześciolatkę zajmowało dużo czasu...  

 

Ale ostatecznie jestem zadowolona, bo wygląda na to, że decyzja jest wspólna i 

zaakceptowana przez wszystkich.  A Apolonka przestawiła się na tryb "jak wrócę po wakacjach 

do przedszkola, to…" ;) 

 

Z zajęć w tym tygodniu absolutnym hitem była chałka! Oczywiście pieczona z podwójnej porcji 

- by podzielić się z ciocią, wujkiem i kuzynkami... Przyznam szczerze - wyszła naprawdę pyszna! 

 

Z racji tego, że część tygodnia spędziliśmy poza domem, zadania zrobiliśmy bardzo wybiórczo 

i na tyle, na ile czas pozwolił… Z tym większą radością przyjęłam Apolonki komunikat po 

powrocie – "teraz będziemy mogły sobie normalnie codziennie robić jakieś zadanka od pani 

Karolinki".  

 

Jak cieszy to, że regularna edukacja domowa jest dla mojego dziecka czymś NORMALNYM, nie 

przymusem czy przykrym obowiązkiem ;) 

 

Pozdrawiamy wszystkich Was bardzo! Dziękujemy za zadania na ten tydzień, dziękujemy za 

relacje na FB i stronie internetowej. Cieszy nas, że pojawiają się zdjęcia coraz to nowych dzieci 

- Apolonka uwielbia podglądać co porabiają koleżanki i koledzy w tym czasie w domu. Bardzo 

ja ucieszyły zdjęcia Paulinki Warszawskiej ;) Serdeczności! Trzymajcie się zdrowo!!! 

 
Niebieska Apolonka z niebieskimi na ful rodzicami ;) - MOTYLKI 
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XI tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU  

• OPIEKA W KOLOROWYM  

25.05.2020r. – 29.05.2020r.                                                    # Jesteśmy tu i tam…                                                         

Rodzice piszą:  

Maj, 31, 2020 

Kosmicznie KOLOROWY tydzień 
 
Kochane Kolorowe!  
 
Tydzień minął szybciej niż byśmy tego oczekiwali ;) Inaczej też niż początkowo się zapowiadało 

minęła nam praca. Temat kosmosu bardzo spodobał się Apolonce, często śpiewa piosenkę o 

Układzie Słonecznym, którą kiedyś poznała w przedszkolu, ale... No właśnie... Filmiki, piosenki 

bardzo ją cieszyły, jednak dość sceptycznie podeszła początkowo do pracy plastycznej - czyli 

planu stworzenia rakiety. Zrobiłyśmy zatem przerwę i od Kazikowej Mamy zaczerpnęłyśmy 

pomysł Pszczółki ze sznureczków - Apolonki wujek ma pasiekę, ostatnio kosztujemy pierwszych 

w tym roku miodów wiosennych, więc praca taka była jak najbardziej na czasie. No i spotkała 

się z dużą atencją Apolonki ;)  

 

Następnie Apolonka chciała zrobić jakąś pracę plastyczną z układem słonecznym. Na bazie 

materiałów, którymi dysponujemy w domu, wymyśliłam układ słoneczny z mokrych wacików 

kosmetycznych. Muszę powiedzieć, że wyszedł ślicznie - Apolonka sama bacznie oglądała 

grafiki planet, by jak najlepiej oddać ich kolory. Pomogłam tylko co nieco w modyfikacji 

rozmiarów planet... I ta "makieta” to był strzał w 10! Teraz już tylko brakowało rakiety! Do 
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naszej rakiety ustawiła się kolejka figurek, które odbywały loty i miękkie lądowania na 

wszystkich planetach;)))  Zabawa na dobrych kilka kwadransów! 

 

 

Pani Karolinko, nie udało nam się wejść na platformę z przygotowany mi przez Panią 

zadaniami. To chyba jednak wina naszego sprzętu... Mamy nadzieję, że uda nam się "nadrobić" 

w tym tygodniu.  

 
 Jutro Dzień Dziecka... Apolonka zastanawia się, jak uczczą go dzieci w Przedszkolu... Bo że 
Panie choć minimalnie zaakceptują ten dzień jest pewna... Takie sprawy w Kolorowej 
Społeczności to oczywistość!  
 
Życzymy wszystkim wiele radości z tego, że wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi! A to, co w nas z 
dziecka zostało, pielęgnujmy. 
 
Serdeczności dla całej załogi! Mamy nadzieję, że trzymacie się Państwo zdrowo. 
 
Niebieska Apolonka z rodzicami - MOTYLKI 
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XII tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU  

• OPIEKA W KOLOROWYM  

01.06.2020r. – 05.06.2020r.                                                    # Jesteśmy tu i tam…                                                 

 

Rodzice piszą:  

 

Czerwiec 07,2020 

 

Kochane KOLOROWE, pani Dyrektor, pani Karolinko i Gabrysiu, 

co to był za tydzień! 

"Robaczki" czyli owady ;) zawładnęły naszym tygodniem bez dwóch zdań! I wcale nie zaszkodził 

im ani brak przepisu kulinarnego ani brak eksperyment u - tak przez Apolonkę uwielbianych. 

Prezentacja wynagrodziła wszystko! Apolonka nie jest dzieckiem operującym tabletem, 

laptopem i innymi urządzeniami w tym typie. U nas w domu stanowią one narzędzia pracy nas 

- czyli rodziców. A tu taka gratka - prezentacja i zadania w laptopie! ;) Można klikać myszką! 

Apolonka siedziała jak zahipnotyzowana. Frajda była ogromna - każdy tekst puszczaliśmy po 

dwa razy, bo miałam wrażenie, że przy pierwszym słuchaniu emocje były tak duże, że część 

wiadomości nie była przyswajana ;) Po prezentacji "tramwajarzy" Apolonka postanowiła 

naprędce w swoim notesie takiego żuczka narysować. Dużo frajdę sprawiły jej jak zwykle prace 

plastyczne - oprócz motylka zrobiła jeszcze kilka innych owadów (które podglądnęłyśmy na 

zdjęciach z przedszkolnych tablic). I tak powstał nam "łączkowy szal owadowy”        

 

Kochane Panie,  

czerwiec mija nieubłaganie i liczymy się z tym, że lada tydzień przestaniemy dostawać od Was 

cotygodniowe wskazówki. Wówczas przejdziemy na nasz system wakacyjny - zazwyczaj opierał 

się on na tematycznych pracach plastycznych i pogawędkach.  O ile łatwiej jest, gdy dostajemy 
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od Was "szkielet" działań…W tym tygodniu podejdziemy do przedszkola oddać książkę do 

biblioteki oraz zabrać rzeczy z szatni. 

Chyba coś tam zostało - z początkiem marca chyba jednak do końca nie zdawaliśmy sobie 

sprawy, że żegnamy się z naszą Szkaradą na tak długi czas... Apolonka bardzo chciałaby 

wybrać się ze mną, ale to chyba jednak nie jest najlepszy pomysł. Poczekamy z tym do września.  

Mamy kontakt z kilkoma motylkowymi mamami, wymieniamy się zdjęciami, informacjami - 

dzieci są bardzo ciekawe co u kolegów i koleżanek słychać - dzięki temu mają namiastkę 

kontaktu ze sobą. 

 

Zasyłamy serdeczności dla wszystkich Pań i Panów - oraz dla dzielnych przedszkolaków! 

Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
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XIII i XIV tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU  

• OPIEKA W KOLOROWYM  

08.06.2020r. – 19.06.2020r.                                                    # Jesteśmy tu i tam…                                      

Rodzice piszą: 

Czerwiec 21’2020 

Kolorowe w Domku pod Ślężą 

Dzień dobry, kochane Kolorowe! 

 

Jeśli dobrze liczymy to już czternasty tydzień poza naszą Szkaradą ;( Cieszymy się przyrodą 

dookoła, staramy się dobrze wykorzystać czas, dzieląc go między obowiązki i zabawę, 

rozsądnie korzystamy z tych "dobrodziejstw", z których powoli ściągane są obostrzenia 

związane z pandemią...  

I bardzo brakuje nam w tym wszystkim naszego Przedszkola        Dlatego kolejny raz z wielką 

przyjemnością Apolonka wykonywała zadania.  

Zawsze to namiastka kontaktu z panią Karolinką ;)  

Tym razem największą radochę sprawiło zadanie kulinarne - dzięki niemu Apolonka pierwszy 

raz zrobiła samodzielnie tort dla taty! Odwiedzamy też regularnie kozy w gospodarstwie 

agroturystycznej nieopodal, więc jak raz - dobrze nam się to zgrało z ostatnim blokiem 

tematycznym.  
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Nie możemy doczekać się kolejnych zadań - jeśli dobrze wnioskujemy - ostatnich przed 

wakacjami.  

 

Ściskamy serdecznie całą Kolorową społeczność!  

Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
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XV tydzień: Przedszkole KOLOROWE  

• KOLOROWE W DOMU  

• OPIEKA W KOLOROWYM  

22.06.2020r. – 26.06.2020r.                                                    # Jesteśmy tu i tam…                                

Rodzice piszą:  

Czerwiec 25’2020 

Kochane nasze KOLOROWE, pani Dyrektor, Pani Karolinko, pani Gabrysiu… 

ostatni tydzień edukacji domowej na półmetku. Od rana chodzę i myślę - co by tu Paniom 

napisać. Chciałoby się tak jakoś ładnie, mądrze, głęboko...  

Ale jedyne co nam z Apolonką przychodzi do głowy to proste - DZIĘKUJEMY.  

Proste, ale takie naprawdę od serca - i ładne, i mądre, i głębokie. Po prostu 

szczere!  Dziękujemy oczywiście za cały rok pracy, ale szczególnie za te ostatnie "wirtualne"           

3 miesiące. Dziękujemy od początku do końca. Za zadania, opiekę, za bycie z nami, za gotowość 

wsparcia. To dla nas wszystkich było jakże inne 15 tygodni. Bez przedszkola, a jednak z 

przedszkolem za pan brat. Niby nas tam nie było, ale ono było tu - mocno jak nigdy dotąd. Dużo 

się o sobie dowiedzieliśmy, mocno za sobą stęskniliśmy... 

 

Mamy nadzieję, że zdołają Państwo - wszystkie Panie i Panowie z KOLOROWEJ załogi trochę 

odpocząć. Choć Apolonka nie chodziła teraz do przedszkola to gratulujemy, że udało Wam się 

wszystkim stworzyć bezpieczne miejsce dla wracających przedszkolaków.  

Życzymy udanych wakacji.  Do zobaczenia we wrześniu! 

 

Niebieska Apolonka z rodzicami - grupa 3 MOTYLKI 
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Przedszkole nr 43 „Kolorowe” 53 – 029 Wrocław, ul. T. Kościuszki 27a 
 

 
Tam w oddali za drzewami widać naszą ukochaną Szkaradę! 

  
 

   

 


