
Gdy nie chodzę  

do Przedszkola… 
(praca domowa z nauczania online) 

 

Wypowiedzi Dzieci i Rodziców: 

...to się bawię – odpowiedział mój synek Kubuś z uśmiechem.  

A dodatkowo robię triki z tatą, robię ćwiczenia, układam tory 

dla ciuchci i bawię się Superwingsami, (czyli dla 

niewtajemniczonych, małymi samolocikami z bajki) – dodał. 

Zapytany, za czym tęskni? Bez wahania odpowiedział: „za 

przedszkolem”. Gdy nie „chodzimy” do przedszkola, to dużo 

czytamy, robimy zadania, które dostajemy z przedszkola, jemy 

naleśniki i ulubione zupy:) Staramy się spędzać czas wesoło  

i aktywnie, jak to tylko jest możliwe w tej sytuacji. Malujemy, 

tworzymy, wymyślamy, rozwijamy wyobraźnię, by 

podróżować, gdzie nas oczy poniosą.  



Oczywiście jest też oglądanie bajek, ale poza „Superwings”, 

oglądamy bociany w gnieździe, dokumenty o kosmosie i bardzo 

stary polski program „Sigma i Pi:). 

Wtorek. 1.04. Kuba obudził się i zapytał: Kiedy skończy się ta 

kwarantanna? Kiedy będę mógł wychodzić do ludzi? 

Czekamy na powrót do normalności, pozdrawiamy wszystkich, 

dziękujemy za wsparcie Pań i Pani Dyrektor, życzymy dużo 

zdrowia:) 

Kubuś L. z Rodzicami 

 

Kiedy nie chodzę do przedszkolu to siedzę w domu i mam 

wesołą minkę, bo jestem z mamą i tatą. 

My staramy się przetrwać, łącząc opiekę z pracą w domu.  

Nie dajemy się, staramy się robić spacery po domu, balkonie  

i po trasach w domu jak na zdjęciach. Gdy już bardzo brakuje 

nam tlenu jedziemy do babci do ogródka, a gdy dopada nas 

chandra dokładamy sobie odrobinę słodyczy piecząc coś 

pysznego lub zamieniając się w szalonego chemika. Staram się 

też stworzyć atrakcje z najmniejszych i najprostszych 

aktywności czy przedmiotów. Codziennie też czytamy dużo 

książeczek i z niecierpliwością czekamy na otwarcie bibliotek.  



Trzymamy kciuki za wszystkich rodziców by wytrzymali w 4 

czterech ścianach do końca tego trudnego czasu oraz by 

 ominęły ich wszelkie nieszczęścia i niepowodzenia! 

 

 

 

Hela z Rodzicami 



 

Ola: 

- Gdy nie chodzę do przedszkola... to jesteśmy  

w domu bo jest wirus ! 

- Gdy nie chodzę do przedszkola... to, uczę się  

w domu z mamą! 

  

Rodzice: 

- Gdy Ola nie chodzi do przedszkola... to korzystać innym z 

komputera nie pozwala :) 

- Gdy Ola nie chodzi do przedszkola... to przedszkole musi 

przyjść do Oli :) 

Ola z Rodzicami 

 

 
 


