Brzesko, 19.03.2020 r.

Drogie Przedszkolaki
z grup: I - Słoneczka, II - Biedroneczki,
III - Krasnoludki, IV - Kubusie i V - Plastusie.
Piszemy do Was my, Wasze wychowawczynie:
Asia, Ania, Bogusia, Dorotka, Sylwia, Beatka,
Iwonka, Agnieszka i Małgosia. Nadszedł czas,
że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa
musicie pozostać w domach. Nie możecie, jak
codziennie przekroczyć progu naszego
przedszkola, wejść na salę i powitać
z uśmiechem swoje panie, koleżanki, kolegów
oraz naszych pluszowych ulubieńców: misie
Stasia, Antosia, Miecia i Pysiulkę. Teraz każdy
z Was może założyć własne „Domowe
Przedszkole”i zapisać do niego rodzeństwo,
lalki i misie. Podobnie jak to robimy
w przedszkolu, zapraszajcie do wspólnej zabawy
Rodziców. Pomysłów na pewno Wam nie
zabraknie: grajcie w gry planszowe, układajcie

puzzle, budujcie rozległe budowle, organizujcie
rodzinne mini galerie prac plastycznych, a może
festiwale piosenek. Podejmujcie podobnie jak
w przedszkolu obowiązki dyżurnych
i pomagajcie w domowych pracach. Wspólnie
opracujcie ramowy rozkład dnia oraz kodeks
postępowania. Dbajcie o zdrowie
i bezpieczeństwo. Pamiętajcie też, że każdy
swoje prawa i obowiązki ma, więc niech zawsze
je przestrzega. Nie zapominajcie o naszej akcji
„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato.”Może
teraz to Wy, starszaki, poczytacie Siostrzyczce,
Braciszkowi i Rodzicom. Na przedszkolnej
stronie internetowej przygotowałyśmy dla Was
ciekawe propozycje zabaw i prac. Przekonacie
się, że Wasi Rodzice też kiedyś byli
przedszkolakami i podobnie jak Wy mieli swoje
ulubione zabawki, znają fajne zabawy i mają
wiele talentów. Świetnym pomysłem będzie
zapewne zabawa w teatr... Mamusia może być
dobrą królową, Tatuś mądrym królem, Wy
dziewczynki ślicznymi księżniczkami, a chłopcy

odważnymi rycerzami. Koronawirus to stwór,
z którym będziecie walczyć w myśl zasady:
„O higienę w naszym królestwie wszyscy dbamy,
więc koronawirusa pokonamy”.
Nie martwcie się, wasze zabawki czekają
na Was i tylko czasami wymykają się z sal....
Wczoraj Miś Mietek ze starszaków odwiedził
Misiulkę Pysiulkę, a konik na biegunach
od maluszków bujał laleczkę Zuzię
od czterolatków. Po przedszkolnym korytarzu
skakały piłki od średniaków. Jak to
w przedszkolu bywa po skończonej zabawie,
wszystko wróciło na miejsce.
Dzieciaczki, pozdrawiamy Wasze Rodzinki,
a Was mocno ściskamy i przesyłamy również
pozdrowienia od pań Pomocy Wychowawczej,
Intendent, Woźnych, Kucharek i Ogrodnika.
Tęsknimy za Wami, mamy nadzieję,
że niebawem się spotkamy i wtedy opowiemy
sobie jak spędziliśmy ten czas.
Do miłego zobaczenia!!!
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