Dzień dobry 
Kochane Sówki z powodu epidemii koronawirusa od dawna nie wychodzimy z naszych domów na
dłuższe spacery i wycieczki. To smutna i trudna sytuacja. Ponieważ nie możemy iść na prawdziwy
długi spacer, chciałybyśmy zaprosić Was na telewizyjną wycieczkę po Warszawie.
Kilka dni temu obchodziliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja – święto państwowe ustanowione w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odwiedzimy więc piękne miejsca w naszej stolicy, Królewski
Park Łazienkowski i Zamek Królewski, związane są z historią naszego kraju. Mieszkał w nich i
odwiedzał je prawdziwy KRÓL. Nie taki z bajek, jakie znacie i lubicie, ale najprawdziwszy na świecie król Polski Stanisław August Poniatowski.
Zapraszamy w odwiedziny do króla 
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,odwiedziny-u-krola,47969
Czy wycieczka podobała się Wam? Co najbardziej? Obiecujemy, że jeśli tylko będzie to możliwe,
wybierzemy się na taką wyprawę – tylko prawdziwą - i wrócimy do tych miejsc, o których mówiliście.
W czasie filmu dzieci uczyły się kroków poloneza. To nasz narodowy taniec. Mamy nadzieję, że
nauczycie się tak tańczyć i pokażecie nam kroki poloneza, kiedy spotkamy się w przedszkolu.
Dzieci z domowego przedszkola robiły również kartonowy zamek królewski. Zapraszamy Was do
zrobienia w domu takiego zamku, kiedy uzbieracie materiały potrzebne do takiej budowy. A może
zrobicie książeczkę na temat pięknych miejsc w Warszawie, które znacie? Na pewno pomogą Wam w
tym Rodzice, a my - czekamy na fotograficzne relacje 
Korale dla mamy
Na zakończenie dzisiejszego spotkania zapraszamy Was do zabawy słowami. Czy znacie takie
żartobliwe powiedzenie związane z królem i królowa? Brzmi ono tak: Król Karol kupił królowej
Karolinie korale koloru koralowego.
Spróbujcie powtórzyć je razem z Rodzicami, na początku wolno, a potem coraz szybciej. Komu się
udało wyraźnie wymówić te słowa? Nie jest to łatwe zadanie  O wiele łatwiej jest zrobić korale, np.
dla mamy.
Do ich wykonania potrzebne będą koraliki różnej wielkości, lub inny materiał, np. makaron czy guziki
z dziurką oraz cienka żyłka albo sznurek. Po nawleczeniu koralików sznurek lub żyłkę trzeba zawiązać
je na supełek – to zadanie dla Rodziców.
Życzymy miłej zabawy i serdecznie pozdrawiamy – panie Jola i Małgosia 

