
 

Witajcie drogie Przedszkolaki i Rodzice  

Dookoła nas rozkwita wiosenna przyroda. Rośliny kwitną, ciesząc nasze oczy pięknymi 

kolorami. Ciepłe, słoneczne dni zapraszają na spacer i zabawę na powietrzu. Przez długi czas, 

by być zdrowym, bawiliście się tylko w domu. Od kilku dni możemy wyjść na spacer. Bardzo 

to nas cieszy i chętnie z panią Jolą korzystamy z takiej możliwości.  

 

Wiosenny spacer 

Wczoraj była bardzo piękna pogoda, wiec wybrałam się z moim pieskiem Lusią na wiosenny 

spacer. Opowiadałam Wam o Lusi, wiec na pewno rozpoznacie ją na zdjęciach. A może 

rozpoznacie też kwiaty, które sfotografowałam? Jestem ciekawa, czy zapamiętacie, jakie 

miały kolory!  Mam nadzieję, że mnie również rozpoznacie, mimo maseczki zakrywającej 

moją twarz.  

 

Popatrzcie na film  

https://www.facebook.com/malgorzata.naroznik/videos/3129371743768184/  

 

Doskonale sobie poradziliście! Na zdjęciach były niebieskie niezapominajki, białe stokrotki, 

czerwone tulipany, fioletowe prymulki (pierwiosnki), żółte mniszki, nazywane też mleczami 

oraz różowo kwitnące drzewa - rajskie jabłonie.   Te wszystkie piękne rośliny rosną w pobliżu 

mojego domu. A jakie drzewa i kwiaty rosną w okolicy waszych domów? Chętnie je 

obejrzymy – bardzo prosimy o zdjęcia lub rysunki, które dla nas przygotujecie. Postaramy się 

z panią Jola odgadnąć nazwy tych roślin. Mamy nadzieje, że obrazkowe zagadki nie będą 

trudne do rozwiązania i poradzimy sobie z tym zadaniem  Zdjęcia można przysyłać na e-

mailowy adres przedszkola lub w wiadomościach na profilu przedszkola na facebooku! 

Czekamy na Wasze zagadki  

 

Wędrówki Pędzla i ołówka 

Kolory wiosennej przyrody są bardzo piękne. Przygotowałyśmy dla was na dzisiaj kolorowe 

zabawy. Na początek zapraszamy do obejrzenia programu z serii Domowe Przedszkole 

pt. „Wędrówki Pędzla i ołówka”. Miłego oglądania  

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wedrowki-pedzla-i-olowka,43897 

Filmowe przedszkolaki dowiedziały się, jak powstaje tęcza. Odwiedziły pracownię pani 

malarki, słuchały bajek o kolorach i zaśpiewały piosenkę o kredkach. Oglądały też  

eksperymenty, pokazujące jak powstają różne kolory, mieszając się ze sobą.  

 

Poniżej zamieszczamy linki do zabaw badawczych z kolorami, które można przygotować w 

domu. Serdecznie zapraszamy Rodziców do obejrzenia tych propozycji i w miarę dostępności 

materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia doświadczeń, pokazali je Sówkom  

https://www.facebook.com/malgorzata.naroznik/videos/3129371743768184/
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,wedrowki-pedzla-i-olowka,43897


Eksperymenty z wodą i kolorami 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

Eksperyment z mlekiem i kolorami 

https://www.youtube.com/watch?v=Zgs1aH-tmcM 

Eksperyment z kolorem czarnym 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jF1iKxxgU 

   

Życzymy miłej zabawy  Pozdrawiamy serdecznie – panie Jola i Małgosia  

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://www.youtube.com/watch?v=Zgs1aH-tmcM
https://www.youtube.com/watch?v=j2jF1iKxxgU


 


