
Kochane dzieci, Drodzy Rodzice !!! 

zbliżają się……. 

 

 

To był nietypowy  rok szkolny. Za nami wiele miłych chwil wspólnie 

spędzonych w przedszkolu: zabawa, nauka, wycieczki, uroczystości. 

Spędziliście też dużo czasu w domach z Rodzicami i rodzeństwem, 

wspólnie się ucząc i bawiąc. Byliście bardzo dzielni i wytrwali.  

Jesteśmy z Was dumne!!! 

Drodzy Rodzice!!! Ostatnie tygodnie nie były na pewno łatwe. 

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w edukację domową, 

wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że sytuacja niedługo się 

zmieni i będziemy mogli spotkać się wszyscy w naszym przedszkolu! 

 

„Kolejny rok w przedszkolu za nami 

Cieszyliśmy się wspólnie spędzonymi chwilami 

Radośnie czas nam tutaj mijał 



Los codziennie wszystkim sprzyjał 

Było mnóstwo zabawy i śmiechu 

Dzień za dniem upływał nam bez pośpiechu 

Kiedy  padał deszcz, kiedy słonce świeciło 

Było w przedszkolu jak zawsze miło…. 

Moi kochani ten rok był niespotykany 

Podstępny wirus pokrzyżował  nam plany 

Wszystko stało się inne, nieznane 

Szkoły, przedszkola, place zabaw pozamykane. 

Żeby wirusa nie było więcej  

Każdy mówił „UMYJ RĘCE!” 

„ZOSTAŃ W DOMU!” –też wam znane, 

Hasło często powtarzane….. 

Aby w domach dni spędzane 

Nie zostały zmarnowane 

Edukacja  - zdalną zwana 

Przez nas przygotowywana 

w domach realizowana była 

Bo w Rodzinie wielka siła 

Chcemy bardzo podziękować 

Kilka miłych słów skierować  



Do Rodziców, Babć i Dziadków 

Którzy w tym trudnym przypadku 

Okazali się cierpliwi 

Wspierający i życzliwi 

Dziękujemy za trud, za poświęcenie 

Za zaangażowanie i zmęczenie 

A Wam drodzy przedszkolacy 

Za podejście do swej „pracy” 

Za zadania wykonane 

Zdjęcia do nas wysyłane 

Za uśmiechy, pozdrowienia 

ze wspólnej zabawy zadowolenia 

Niech wakacyjna pogoda wam sprzyja 

Czas beztrosko i radośnie mija 

Niech spełniają się marzenia 

Do szybkiego zobaczenia!!!! 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola 154 im. Janusza Korczaka  

 

A teraz niespodzianka …… Kilka wakacyjnych kolorowanek na pewno 

umili Wam czas. Mamy też dla każdego z Was                                            

DYPLOM MISTRZA ZDALNEJ EDUKACJI 



LETNIE KOLOROWANKI  

 









 



 

 



 

 

 

http://pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/03/dyplom-zdalna-edukacja-

globus.pdf  

http://pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/03/dyplom-zdalna-edukacja.pdf 
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do zobaczenia we wrzesniu !!!! 
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