
WITAMY W NOWEJ 
RZECZYWISTOŚCI 

Zapraszamy do wspólnej aktywności  



 
KORONAWIRUS – CZY JEST SIĘ CZEGO 
BAĆ? 
 Każdego dnia pojawiają się 

nowe doniesienia o rosnącej 

liczbie osób zakażonych 

wirusem, a także zwiększającej 

się liczbie ofiar śmiertelnych. 

Sytuacja jest na tyle poważna, 

że Światowa Organizacja 

Zdrowia ogłosiła 

międzynarodowy stan 

zagrożenia zdrowia 

publicznego.  

 



Psycholog radzi… 
•  Ze względu na rozprzestrzeniające się fałszywe 

informacje na temat COVID-19 oraz związany z nimi 
poziom lęku, przedstawiam Państwu opracowanie 
Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 
dotyczącej rozmowy z dziećmi i adolescentami o 
aktualnych wydarzeniach: 

• Ważne jest, by stworzyć dziecku wspierające 
środowisko, aby czuło się bezpiecznie zadając 
pytania. Niewskazane jest jednak poruszanie tego 
tematu, jeśli dziecko nie wykazuje gotowości. 

• Odpowiadaj szczerze na zadawane Ci przez dziecko 
pytania.  

• Używaj łatwych i przystępnych dla dziecka słów. 
Dostosuj formę komunikacji do wieku, umiejętności i 
poziomu rozwoju dziecka. 

• Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji (np. 
raporty WHO czy gov). 

• https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-
o-koronawirusie 
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W związku z występowaniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie Polski zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące 

wsparcia psychologicznego do kontaktu za pośrednictwem wideokomunikatorów. 

 

 

1) W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo: 

telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. 

telefony stacjonarne: 32 251 15 99 

tel./fax 32 257 14 82 

email: oik@mops.katowice.pl 

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00. 

 

 

2) W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt 

telefoniczny: 

telefony komórkowe: 

572 333 751 

725 150 086 obydwa telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. 

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30. 

 

 

3)Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny: 

telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. 

Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30 

https://poczta.o2.pl/d/


 

KOCHANI RODZICE! 

 

PRZED NAMI TRUDNY OKRES. PRZYSZŁO NAM SIĘ ZMIERZYĆ Z NOWĄ RZECZYWISTOŚCIĄ. 

WSZYSTKIM  PAŃSTWU ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, SPOKOJU I OPTYMIZMU.  

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, BY BYĆ Z PAŃSTWEM W STAŁYM KONTAKCIE. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY. PRZEZ NAJBLIŻSZE TYGODNIE NASI 

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI BĘDĄ PROPONOWALI PAŃSTWU WIELE CIEKAWYCH ZABAW, 

KONKURSÓW.  



KILKA SŁÓW NASZYCH SPECJALISTÓW 

Witam! 

 

Szanowni Państwo zapraszam Państwa do współpracy 
ze mną, jestem logopedą i mam przyjemność 
pracować z Państwa Dziećmi w przedszkolu. W 
obecnej trudnej dla nas wszystkich sytuacji postaram 
się objąć Państwa Dzieci zdalną opieką 
logopedyczną. W tych warunkach jest to trudne, 
ponieważ praca logopedy opiera się na 
bezpośrednim kontakcie z uczniem, dzieckiem, 
pacjentem... dlatego proszę o pomoc w realizacji 
mojego zadania, gdyż bez Państwa udziału i pomocy 
nie uda mi się tego zrealizować. 

            Będę proponować Dzieciom różnego rodzaju 
gry i zabawy, które wspierają rozwój mowy, rozwijają 
percepcję słuchową, w tym słuch fonemowy, 
poszerzają słownictwo, rozwijają funkcje poznawcze. 
Postaram się aby materiał był ciekawy, atrakcyjny i 
łatwy w obsłudze. 

 



„Wiosna radosna” 

Wysłuchaj słuchowiska.:  

https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0 

 
Jeśli to możliwe wyjdź na spacer lub do ogródka, na balkon i przez parę 
minut wsłuchaj się w odgłosy przyrody, poobserwuj ptaki, może 
dostrzeżesz oznaki wiosny? Jakie?. Jeśli niemożliwe jest abyście mogli 
dokonać tych obserwacji na zewnątrz, poproście Rodziców, aby 
umożliwili Wam obserwację przez okno. 

Miłej zabawy:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YsL9o2VD8h0


 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„NASZA RODZINA W OBIKTYWIE” 
 Zapraszamy wszystkie nasze 

kochane przedszkolaki  
wraz z rodzicami oraz rodzeństwem  

do udziału w konkursie fotograficznym. 

  

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wartość jaką jest 
rodzina 
oraz wspólnie spędzony czas z najbliższymi. Konkurs trwa do 10 
kwietnia 2020 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie 
po tym, jak wszyscy znowu spotkamy się w przedszkolu. 

Regulamin konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków 
naszego przedszkola. 

Fotografie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
foto_91@interia.pl 

Zdjęcia mają przedstawiać, w jaki sposób dzieci spędzają czas 
ze swoimi najbliższymi 

Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne ze zgodą na późniejsze 
wydrukowanie fotografii oraz umieszczenie jej na tablicy w szatni 
w naszym przedszkolu. 

 



Mamo, tato pobaw 
się ze mną…. 



Warsztaty eksperymentalne 

• SAMOROSNĄCY BALON 

Do wykonania potrzebujemy: butelkę z 
wąską szyjką; ocet; soda oczyszczona; 
balon 

Do butelki wlewamy ponad szklankę 
octu. Następnie balon wypełniamy 
dwoma łyżeczkami sody oczyszczonej. 
Powoli zakładamy balon na szyjkę butelki 
i przechylamy tak, by soda wysypała się 
do octu.  

Zachodząca reakcja chemiczna sody z 
octem spowodowała, ze balon zaczął 
się nadmuchiwać. 



Bawimy się dalej 

• BURZA W SZKLANCE WODY 

Potrzebne będą: słoik z wodą, olej, barwnik 
spożywczy lub bibuła, pipeta lub 
strzykawka 

Do słoika wlewamy wodę, tak by zapełniła 
2/3 jego objętości. Następnie dodajemy 
olej, zapełniając pozostałą wolna 
powierzchnię. Mieszamy barwnik lub bibułę 
z wodą. Nabieramy trochę mieszanki 
strzykawką i delikatnymi ruchami 
polewamy olej. Możemy zaobserwować 
jak pod wpływem ciężaru zabarwiona 
woda opada na dno tworząc kolorowy 
deszcz. 



Macie jeszcze ochotę??? 

• Malowanie na mleku 

Potrzebne będą: mleko, duży talerz, 
barwniki, patyczek higieniczny, płyn do 
naczyń 

Mleko wlewamy na talerz. Następnie 
tworzymy kolorową mozaikę przy użyciu 
rozmaitych barwników. Kiedy powstanie 
piękny kolorowy obraz przystępujemy do 
kroku drugiego. Maczamy patyczek 
higieniczny w płynie do mycia naczyń i 
przykładamy do mleka. Obserwujemy jak 
kolory znajdujące się na mleku 
„uciekają”. 



KOCHANI !!! 
POCHWALCIE SIĘ SWOIMI POCIECHAMI.  

W KAŻDYM DRZEMIE TALENT. GŁOS SŁOWIKA, AKROBATA, POETA… 
FILMIKI MOŻNA PRZESYŁAĆ NA ADRES: foto_91@interia.pl 

 
DO DZIEŁA ! 



GOTUJ Z NAMI SMACZNIE, ZDROWO, 
KOLOROWO….    PAMIĘTACIE ??? 

• Pieczywo okrój ze skórki i posmaruj 

Ramą. Skórki pozostaw na później. 

Następnie nałóż serek i rozsmaruj 

równomiernie. 

• Ogórka i rzodkiewkę pokrój w cienkie 

plasterki – rozłóż na pieczywie imitując 

łuski rybki. 

• Oliwkę umieść w miejscu oka a 

szczypiorek i skórki pieczywa niech 

posłużą jako płetwy i ogon ryby. 

Kanapka Rybka gotowa ! 



MAMY NADZIEJĘ, ŻE CHOCIAŻ W CZĘŚCI, 

NASZE PROPOZYCJE UATRAKCYJNIĄ 

DZIECIOM I PAŃSTWU TEN TRUDNY CZAS.  


