
                                     

                             

          Coś się czasem zmienia… nawet jeśli Ziemia kręci się tak samo… 

                                  ale……. już nie idę do przedszkola rano 

                      jest całkiem inaczej……. ale to nie znaczy  że jest ŹLE 

     Nowe słowa słyszę    i tak się sam  uczę   

                 nowe sytuacje…nowe interakcje  ale kto MI wytłumaczy je  

 

Kwarantanna to nie wanna 

Dezynfekcja to nie lekcja 

Izolacja  nie  kolacja  

     a wirusy nie  psikusy które robi każdy z nas  

                              żeby pośmiać się 

 

                     JA WAM  WYTŁUMACZĘ CO TO WSZYSTKO ZNACZY … 

               KIEDY JEST INACZEJ …TO WCALE NIE ZNACZY … ŻE JEST ŹLE 

               

 

kula ziemskakula ziemska kręci się



 

                                                     

REGULAMIN PRACY W DOMU   

                                  

1-nie wychodźcie z domu bo to czas ochrony, w domu jest bezpiecznie bo 

wirusy się nas boją gdy kochamy się… 

                                 

2- trochę posprzątajcie bo się zagubicie a w zabawie w chowanego trzeba w 

końcu też  odnaleźć  się 

                                               

3-często myjcie ręce bo mydło i woda to są sprzymierzeńcy których warto 

mieć żeby zdrowym być…   

                                      

4-jedzcie różne  zupy bo to daje siłę a siłaczem co podnosi krzesła każdy może  

być…  

wskazywaćtrzeba 

mój dommój dom

wskazywaćtrzeba 

myć ręcemyć ręce

wskazywaćtrzeba 

zupazupa

wskazywaćtrzeba 



                                                

5-oglądajcie książki bo to czas podróży w którą się wybiera każdy: mały, duży 

obrazki, rysunki , zdjęcia, mapy, słowa to się wszystko przyda żeby podróżować 

                                                

6- piszcie własne książki o tym co robicie bo waszym  komiksem potem  

podzielicie się… z KOLEGAMI  

                                     

7- w każdej wolnej chwili śpiewajcie piosenki: o czasie, pogodzie, o tym jak 

myć ręce, bo muzyka robi tak dużo radości że zdrowieje każdy kto ma katar i 

duszności a my chociaż zdrowi też potrzebujemy jej  

   

8- Do roboty kredki, kleje i nożyczki mamy czas na twórczość każdy jest 

artystą tylko musi mieć okazję by pokazać się… 

czytaćczytać

wskazywaćtrzeba 

mapamapa

wskazywaćtrzeba 

śpiewaćśpiewać



                                         

9- Oglądajcie lekcje: zdjęcia , filmy ,teksty na laptopie bo to lepsze niż 

skakanie na tapczanie cały dzień…  

                            

10-kiedy już niedługo wszyscy się spotkamy wtedy ucieszeni opowiemy sobie 

jak się stęskniliśmy i jak się lubimy mimo, że czasami też gniewamy się  

 

 

 

patrzećpatrzeć

wskazywaćtrzeba 


