
Szanowni Rodzice!  

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym, zgodnie z decyzją 

Ministra Edukacji Narodowej, informujemy, że co najmniej do dnia 

24.05.2020r., Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie  kontynuuje świadczenie 

usług edukacyjnych  w formie zdalnej! 

 Drodzy Rodzice! Do realizacji edukacji zdalnej świadczonej przez Nauczycieli / 

Specjalistów Przedszkola z Państwa Dziećmi, niezbędna jest Państwa Pomoc!  Bardzo 

Dziękujemy, za Państwa wkład w Edukację Zdalną Dzieci! Bez Was, w/w forma nie 

byłaby możliwa, do realizacji! Prosimy, o przekazywanie Nauczycielom / Specjalistom 

ewentualnych sugestii i propozycji, dotyczących zdalnej edukacji Państwa Dzieci! 

 Pamiętajcie, że przekazywane Państwu dla Dzieci oferty edukacyjne, w formie 

elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony z Państwem przez Nauczycieli / 

Specjalistów, to  tylko propozycje  edukacyjne mające na celu wspieranie 

systematycznego rozwoju Państwa Dzieci! Są one dostosowane do Podstawy Programowej 

Wychowania Przedszkolnego. Traktujcie, je jako wachlarz pomysłów! Staramy się, żeby 

proponowane formy były atrakcyjne dla Dzieci i zróżnicowane, pod katem aktywności. 

Niech, to  Państwa Dziecko decyduje o wyborze ofert, wtedy sprawi Mu, to radość                            

i satysfakcję. Pamiętajcie, że Dzieci mają prawo do własnych pomysłów i do ich realizacji. 

Jeśli Dziecko zdobędzie, poprzez ich wykonanie nowe wiadomości i umiejętności                        

lub udoskonali, te które posiada, to nie musi dodatkowo, wykonywać zadań 

proponowanych przez przedszkole, lub może wybrać te, które Go rzeczywiście 

zainteresują. Pamiętajcie, że każde Dziecko ma prawo do własnego, indywidualnego 

rozwoju, dlatego wsłuchujcie się w głos Dziecka i pozwalajcie na wykonywanie zadań                   

w Jego tempie! Jeśli jednego dnia ma ochotę podjąć mniej zadań, innego więcej, a jeszcze 

innego nie chce wykonać zadań proponowanych, przez przedszkole, to uszanujcie to!  

Pamiętajcie, że Dziecko każdego dnia podejmuje wiele własnych aktywności i że, dowolna 

zabawa, pomoc: w zajęciach domowych i ogrodowych, w przygotowywaniu posiłków, 

czynności samoobsługowych i higienicznych, to, także dla Niego praca i nauka. Bardzo 

ważne dla rozwoju Dziecka, jest stworzenie mu warunków, w których nabędzie: 

samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności 

komunikacji społecznej, w tym empatię. Pamiętajcie o zapewnianiu Dziecku: 

bezpieczeństwa, miłości, uznania, zrozumienia, radości. Pamiętajcie o potrzebie 

zapewnienia Dziecku potrzeby ruchu, może to być w formie: zabaw -  ćwiczeń ruchowych, 

gier sportowych i oczywiście codziennych spacerów - bez skupisk ludzkich. Środowisko 

naturalne, to także ogromna skarbnica wiedzy. Dziecko w czasie spacerów może np.: 

obserwować zmiany zachodzące, naśladować jej odgłosy. Spacery mogą być inspiracją, 

do wielu rozmów z Rodzicami, z których Dziecko uzyska odpowiedzi na nurtujące                                           

go pytania oraz sprzyjać wyrabianiu właściwych postaw prozdrowotnych, 

prospołecznych  i proekologicznych. Pamiętajcie, także o codziennej relaksacji. Dzieci 

potrzebują w ciągu dnia wypoczynku, dostosujcie go do Ich indywidualnych potrzeb                      

i upodobań, niech będzie to, np.: słuchanie książek, muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, 

drzemka itp. 

 



Realizacja  ,,Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego”  w przedszkolu 

oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają 

dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie stabilności, 

bezpieczeństwa i tak bardzo potrzebnego spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. 

 

          W związku z koniecznością organizacji edukacji zdalnej, proponujemy abyście 

Państwo zachęcili Dzieci do podejmowania w domu w ciągu tygodnia  różnorodnych 

aktywności, działań zadań proponowanych codziennie przez Nauczycieli, publikowanych            

na stronie Facebook Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie oraz w sposoby wspólnie 

ustalone przez Nauczycieli z Rodzicami poszczególnych Oddziałów są to, m.in: 

 

1. Zabawy dowolne z wykorzystaniem zabawek, sprzętu domowego i porządkowanie ich            

po zabawie! 

2. Aktywność ruchowa: zabawy i ćwiczenia ruchowe, gry sportowe, improwizacje 

ruchowe do słuchanej muzyki, proste układy taneczno - ruchowe, codzienne spacery            
do lasu, parku, na łąkę itp. (z unikaniem skupisk ludzkich) oraz ćwiczenia w samodzielnym 

ubieraniu i rozbieraniu się, wiązaniu butów.                                                      

3 Słuchanie utworów literackich: książek, historyjek, bajek, teatrzyków, wierszy, piosenek 

itp. powiązanie  z opowiadaniem i z  rozmowami tematycznymi z Dziećmi np. o bohaterach            

i ich postawach oraz na tematy nurtujące Dzieci itp. 

 

4. Oglądanie: bajek, teatrzyków, filmów edukacyjnych itp. oraz rozmowy z Dziećmi nt. 

postaw bohaterów, akcji i nt. interesujące Dzieci.                 

 

5. Zabawy i ćwiczenia edukacyjne m.in.: poznawcze, matematyczne, przyrodniczo            

- ekologiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, gry dydaktyczne (w tym 

planszowe), zabawy z jęz. angielskim, religia i inne., wspierające wszechstronny rozwój 

Dziecka, Jego kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność (praca w skupieniu uwagi            

do 15 minut - 3- 4 - latki, do 30 minut - 5- 6-latki kilka razy  dziennie w zależności                  

od indywidualnych potrzeb i  możliwości rozwojowych  Dziecka). 

 

6. Zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne wg wskazań 

opracowanych przez Nauczycieli/Specjalistów i propozycji zestawów do ćwiczeń, 

przekazywanych w sposób ustalony prze Nauczycieli / Specjalistów wspólnie z Rodzicami.                  

 

7. Przygotowanie i spożywanie posiłków ( mycie warzyw i owoców, krojenie pod opieką 

dorosłych, smarowanie pieczywa, pomoc w przygotowaniu potraw oraz w nakrywaniu             

do stołu  i w sprzątaniu po posiłku po posiłkach, pomoc w zmywaniu naczyń 

itp.).Celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką 

posługiwania się sztućcami). 

 

8. Prace porządkowe w domu i w ogrodzie np.: pomoc w sprzątaniu domu, w pracach 

ogrodowych itp. 

 

9. Czynności samoobsługowe i higieniczne.  

 



10. Odpoczynek / relaks w ciągu dnia np.: leżenie i słuchanie bajek relaksacyjnych            

lub muzyki relaksacyjnej, krótka drzemka itp. 

 

 Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że Najważniejsze jest zdrowie, bezpieczeństwo                          

(w tym psychiczne) oraz dobro Waszych Dzieci i Wasze! Pamiętajcie, że zajęciom                                 

wykonywanym przez Dzieci w domu, musi towarzyszyć pozytywna atmosfera. Jeśli Dziecko, 

w danym momencie lub dniu nie chce wykonać jakiegoś zadania, nie zmuszajcie Go, pozwólcie 

na wykonanie, proponowanego lub podobnego w innym terminie! Dajcie Dziecku czas, 

wysłuchajcie, jakie Ono ma potrzeby i pomysły! Zaproponujcie np. zabawy ruchowe                         

lub spacer, po powrocie może okazać się, że Dziecko chętniej wykona jakąś pracę graficzna, 

plastyczną lub podejmie inne zajęcie. Wszyscy potrzebujemy wspólnego wsparcia!                 

Prosimy o zgłaszanie wszelki zapytań, pomysłów, sugestii, potrzeb konsultacji, porad itp.,                       

do Nauczycieli prowadzących Oddziały /Specjalistów telefonicznie  lub poczta mailową 

mp1@glowno.pl 


