
Drodzy rodzice i kochane dzieci, 

W tym trudnym czasie kwarantanny jest nam wszystkim bardzo ciężko. 

Każdy z nas chciałby już wyjść  z domu i przyjść do pracy/przedszkola jak 

zawsze! Tęsknimy za sobą, myślimy o sobie wzajemnie, wyczekujemy czasów, 

kiedy będziemy mogli spokojnie i bezpiecznie wrócić do codzienności. 

Drogie dzieci, tęsknię i myślę o Was codziennie! Jeśli kiedykolwiek będziecie 

chciały porozmawiać ze mną czy to przez telefon czy przez wideorozmowę na 

Messengerze - ZAWSZE JESTEM DLA WAS!  Będzie mi bardzo miło zobaczyć 

Was i usłyszeć. 

Wy za to możecie zobaczyć mnie co czwartek. Utworzyłam grupę na 

Facebooku, na której staram się zrzeszyć rodziców i dzieci, którzy szukają 

pomysłu na zajęcia ze swoimi dziećmi. Co czwartek o godzinie 10:00 odbywają 

się na tej grupie transmisje NA ŻYWO, gdzie podaję kilka pomysłów na proste 

zabawy muzyczne, ruchowe czy rytmiczne. Robimy też eksperymenty! Jeśli 

macie ochotę - zapraszam! 

Grupa nazywa się „Gadki Pani Adki” i każdego kto poprosi mnie o dołączenie 

chętnie przyjmę. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć mnie na ekranie 

komputera na żywo! A jak rodzice odezwą się w trakcie transmisji w 

komentarzu, na pewno usłyszycie pozdrowienia dla siebie!  

Chciałabym bardzo, aby ten czas spędzony w domu był dla Was (zarówno 

rodziców jak i dzieci) czasem ciepła i miłości, czasem rodzinnej bliskości. 

Spędzajcie ten go razem! Rozmawiajcie i duuuużo się przytulajcie!!  

Jeśli szukacie pomysłów na zajęcia w domku- SPIESZĘ Z POMOCĄ!  Jeśli macie 

ochotę, wykonujcie zadania zaproponowane przeze mnie oraz Panią Anię i 

Panią Hanię - co tydzień będą nowe! Będzie mi baaaaardzo miło, kiedy po 

powrocie do przedszkola pokażecie mi coś, co wykonaliście sami lub przy 

wsparciu rodziców!  

TRZYMAJCIE SIĘ ZDROWO!! 

Do zobaczenia kochani!   

Pani Adka 



Zadanie nr 1 

WIOSENNE DRZEWKO 

Spójrzcie za okno! Na pewno widzicie przed domem drzewa. Możecie mi wierzyć, że już 

niedługo nie będą one takie mizerne i „smutne”. Lada dzień wyrośnie na nich tysiące małych 

listków, a później dodatkowo pokryją je kolorowe kwiatki! Tak właśnie działa Pani Wiosna!  

Wyobraźcie sobie wiosenne drzewo - pełne liści i kwiatków i stwórzcie z pomocą rodziców 

pracę plastyczną. Rodzice - używajcie przy dzieciach w trakcie pracy nazw elementów 

drzewa. 

Do wykonania KORY drzewka może Wam posłużyć rolka od papieru toaletowego (wszak tego 

w obecnym czasie każdy ma sporo!  ) Pomalujcie rolkę na BRĄZOWO, przyklejcie na kartkę 

i stwórzcie KORONĘ drzewa. Tutaj już zostawiam Wam wolną rękę - możecie ją wyciąć z 

kolorowego papieru, namalować farbami, zrobić z krepy. Pamiętajcie, aby miała dużo 

zielonych LIŚCI i kolorowych KWIATÓW (a jeśli już mowa o kwiatach, na stronie dostępne 

jest także zadanie ćwiczące sprawność waszych dłoni, właśnie związane z kwiatkami)  

PAMIĘTAJCIE! WYKORZYSTAJCIE TO, CO MACIE W DOMU!  

JEŻELI JAKIEKOLWIEK ZADANIE, KTÓRE ZAMIESZCZĘ BĘDZIE WYMAGAŁO OD WAS 

SPECJALNEGO WYJŚCIA DO SKLEPU I ZROBIENIA DODATKOWYCH ZAKUPÓW - ODPUŚĆCIE I 

NIE RÓBCIE GO! 

 NIE NARAŻAJCIE SIEBIE I INNYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO. 

Poniżej kilka pomysłów na drzewko: 

 

 



 

 



 

 


