
Drodzy rodzice !

Zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z

dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego

ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  zachęcamy  rodziców  do  prowadzenia  z

dzieckiem  w  domu  zabaw  i  zajęć  o   tematyce,  wynikającej  z  realizacji  podstawy

programowej. 

Na naszej  stronie internetowej będą pojawiały się  pliki  do pobrania a w nich

szczegółowe  informacje  i  instrukcje  do  przeprowadzania  zajęć,  zabaw oraz  ćwiczeń  w

poszczególnych dniach. 

Ze względu na sytuację w której się znajdujemy pozostaje jedynie kontakt drogą 

mailową. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres n.bobrek@mp18.pl 

Będę do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 

by w jak najszybszy możliwy sposób odpowiadać na zapytania wysłane drogą 

elektroniczną. 

Przygotowałam dla każdego dziecka karty pracy oraz ćwiczenia z języka 

angielskiego, jednak na chwilę obecną ich odebranie jest niemożliwe do zrealizowania. 

Ze względu na zmieniającą się sytuację w naszym kraju w chwili gdy będzie to 

możliwe zapraszam po ich odbiór.

Wiem że brak posiadania w domu kart pracy w wersji papierowej utrudnia nam 

realizację zadań. Jestem również świadoma że nie każdy ma w domu drukarkę, dlatego będę

się starać aby organizacja naszych zajęć była różnorodna, a rodziców proszę o ich realizację

na miarę własnych możliwości i warunków domowych. 

Wydawnictwo Mac Edukacja udostępniło część materiałów w wersji 

elektronicznej, będziemy się nimi posługiwać. Spróbujemy także skorzystać z różnych 

portali edukacyjnych dla dzieci. Bardzo proszę o pomoc dzieciom w realizacji zagadnień.
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Czas który jest przed nami będzie trudny dla rodziców jak i nauczycieli. Mam 

ogromną nadzieję że uda nam się nawiązać dobrą współpracę. 

Będzie mi bardzo miło jeśli drogą elektroniczną dostanę zdjęcia prac i 

działań wykonywanych w domu przez dzieci. Serdecznie do tego zachęcam ! Proszę 

również o zbieranie wszystkich prac plastycznych i innych materiałów tworzonych 

przez dzieci w ramach naszej współpracy na odległość. Po powrocie do przedszkola 

będziemy je wspólnie oglądać i omawiać. Można utworzyć specjalną teczkę, w której 

znajdą się wszelkie wytwory dziecka.

Zachęcam do śledzenia profilu naszego przedszkola na Facebooku.

Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia, wytrwałości oraz optymizmu !

A dla wszystkich przedszkolnych MISIÓW przesyłam uściski !

Natalia Bobrek

 


