Kochane Muminki i Misie, Drodzy Rodzice!
Kończy się nasza przygoda ze zdalną edukacją w tym roku szkolnym.
Na ostatni tydzień roku szkolnego, ale również na wakacje chcemy Wam
zaproponować formę poznawania świata, jaką już nie raz proponowałyśmy - bez kart
pracy i odrabiania zadań, za to ze zwiedzaniem, i też trochę z komputerem.
Zapraszamy Was w ciekawe miejsca z atrakcjami dla dzieci i całej rodziny, ale
ponieważ nie wszędzie uda nam się dojechać (bo wakacje za krótkie ) zapraszamy
Was również na wirtualne wycieczki – skorzystajcie z tej formy wzbogacania wiedzy.
Nie zastąpi ona wspaniałego spaceru po parku, lesie, muzeum czy wyjścia do Teatru,
Kina czy też Filharmonii, ale jest równie ciekawa.
Ekran komputera może stać się dla Was oknem do różnych ciekawych, czasem
odległych miejsc i zabaw, a biletem do przygody będzie komputerowa myszka.
Skorzystajcie w wolnym czasie z bajek, filmów, gier do których zostawiamy Wam
adresy. Ale też odwiedzajcie fajne miejsca w Polsce. Bawcie się dobrze ☺ Poniżej
nasze propozycje dla Was. Zapraszamy!!!

Zanim przejdziecie do
przeglądania propozycji, które dla Was
przygotowałyśmy musimy wspomnieć o
rzeczy najważniejszej czyli o Waszym
zdrowiu i bezpieczeństwie.

➢ https://view.genial.ly/5ed91f0fdbbb930d03ea6da9/interactive-contentbezpieczne-wakacje?fbclid=IwAR3pQWII1fTtihaWFSx0id51STXx3Z7cwe0O7K8WXT6JjZRGq1CrSgheSM

1. Zaczniemy od wspaniałej wyprawy w okolice Warszawy – do Błonia gdzie
znajduje się Bajeczny,
wodny plac zabaw dla
całej rodziny

Bajka to kompleks wielu placów
zabaw. Oczywiście na pierwszy plan
wysuwa się ten największy wodny –
z fontannami, spryskiwaczami i
wodną rzeką, w której można

moczyć stopy. Dzieci biegają tam aż do „odcięcia zasilania”. Warto zabrać ubranie na
zmianę (lub w naprawdę ciepłe dni – kąpielówki), a także antypoślizgowe obuwie.
➢

https://moi-mili.pl/bajeczny-wodny-plac-zabaw-dziecieca-mapa-warszawy/

2. Plac zabaw Park Ujazdowski – już otwarty!!!
Plac zabaw podzielony jest na pięć części i z pewnością każde dziecko, niezależnie od
wieku, znajdzie tu dla siebie
coś ciekawego. Plac zabaw w
ogromnej części wykonano z
naturalnych materiałów – jest
dużo drewna, piaskowca,
polnych kamieni i piasku.
Przestrzeń została
ukształtowana w sposób
ciekawy dla dzieci – są górki,
tunele, ukryte zjeżdżalnie i
miejsca do wspinania się.
Podobno świetna zabawa!!!
➢ https://moi-mili.pl/plac-zabaw-park-ujazdowski-juz-otwarty/

3.
Spacer w koronach drzew i
naturalny plac zabaw –
Pomiechówek
Przepiękna, biegnąca częściowo
wzdłuż rzeki, a częściowo w lesie –
ścieżka edukacyjna. Nowoczesna,
pięknie zaprojektowana i wykonana z
naturalnych materiałów (królowa
wiklina rządzi tu niepodzielnie). Na
ścieżce rozmieszczono kilkanaście „przystanków”, które cudownie urozmaicają
spacer, a dla dzieci są okazją do zabawy.
➢ https://moi-mili.pl/spacer-w-koronach-drzew-i-naturalny-plac-zabawpomiechowek/

4. TOP 10 placów zabaw na upał w Warszawie
Poniżej zamieszczany jest link, który przeniesie Was do 10-ciu fantastycznych,
nowych placów zabaw.

➢ https://moi-mili.pl/top-10placow-zabaw-na-upal-wwarszawie/

5. Sale zabaw - jeśli będzie brzydka pogoda możecie z nich skorzystać.

„Jungle Academy – centrum
artystyczno-rozrywkowe z salą
zabaw”, „U króla Maciusia – piękna,
bezpłatna sala zabaw dla dzieci”,
„Airo – park trampolin i sala
zabaw” i jeszcze 13 innych
wspaniałych propozycji sal zabawy
znajdziecie gdy klikniecie w
poniższy link.
➢ https://moi-mili.pl/category/warszawa-dla-dzieci/dziecieca-mapawarszawy/sale-zabaw/

6. Przedszkolny Projekt
PAP-OF
Kiedy pogoda za oknem nie
będzie zachęcała do wyjścia i
zabawy na świeżym powietrzu i
już siądziecie przed ekranem
komputera koniecznie
zobaczcie wszystkie filmy,
które sami tworzyliście w
ramach przedszkolnych spotkań z p. Moniką. Poniżej znajdziecie linki do wszystkich
naszych filmów i do naszej Gazetki „Przedszkolne wieści” poświęconej tematyce
tegorocznego projektu. Zapraszamy serdecznie do wspomnień.
➢ https://p50.edu.pl/2020/06/pap-off-miedzydzielnicowe-dzialania-artystyczneuroczyste-rozdanie-oskarow/
➢ https://p50.edu.pl/2020/05/pap-off-dzien-dzialacza-kultury/
➢ https://p50.edu.pl/2020/05/pap-off-dzien-polskiej-muzyki-i-plastyki/
➢ https://p50.edu.pl/2020/05/pap-off-swiatoczuly/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/pap-off-23-04-2020-swiatowy-dzien-ksiazki-ipraw-autorskich/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/miedzynarodowy-dzien-tanca/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/pap-off-nie-poddajemy-sie-razem-dzialamy-dalejna-odleglosc-dzien-motyla-dzien-wrazliwosci/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/31534/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/pap-off-nie-poddajemy-sie-razem-dzialamy-dalejna-odleglosc/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/pap-off-nie-poddajemy-sie-razem-dzialamy-dalejna-odleglosc-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu/
➢ https://p50.edu.pl/2020/03/pap-off-przekaz-artystyczny-teatr-cieni/

7. Wirtualne spacery.
Kilka propozycji zwiedzania przez ekran komputera. Odwiedzicie tu miejsca do
których potem możecie wrócić na wycieczkę i zobaczyć wszystko na własne oczy.
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Jaka była kiedyś Polska? Jak wyglądała? Czy bardzo się zmieniła? Tego dowiecie się,
wyruszając na wirtualny spacer, na który zaprasza Was Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
➢ http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-spacer?

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Przekraczając wirtualne bramy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zobaczycie
eksponaty na wystawie plenerowej i wystawach w budynkach i hangarach,
przedstawiające "Skrzydła Wielkiej Wojny", maszyny wojenne oraz inne osiągnięcia
przemysłu lotniczego sięgające czasów współczesnych.
➢ https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619#/52392/264.90
865730285645

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

W wirtualną podróż po świecie
dobranocek zabierze Was
jedyne w Polsce Muzeum
Dobranocek. Postacie z
kultowych dobranocek, już na
samym wejściu zapowiadają
doborowe towarzystwo:
Reksio, Smerfy, Wilk i Zając,
Bolek i Lolek oraz Koziołek
Matołek.

➢ http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/
Podziemia wirtualnie - Kopalnia Soli w Wieliczce
Kopalnia Soli w Wieliczce zaprasza do zwiedzania najsłynniejszej swojej komory –
wykutej w soli Kaplicy św. Kingi. W czasie wirtualnego spaceru poznacie legendę o
św. Kindze i dowiecie się, jak to się stało, że sól w ogóle trafiła do Polski.
➢ https://api.kopalnia.pl/panoramy/Wieliczka_PL/Wieliczka.html?&_&_&_ga=2.2
17039440.774638783.1585136711-990543999.1585136711#pano1000/20.0/9.3/90.0

8. Integracja Sensoryczna w domu z Rodzicami
Dla przypomnienia zabawy proponowane przez
naszą panią trenerkę od integracji
sensorycznej. Każda z tych zabaw
zaproponowanych przez p. Agnieszkę nie ma
na celu nauki konkretnych umiejętność, lecz
usprawnianie integrowania odbierania i
prawidłowego interpretowania bodźców przez
mózg – bawcie się z dziećmi kochani Rodzice,
to dla ich dobra!
➢ https://p50.edu.pl/2020/03/co-mozemy-robic-teraz-w-domu-7-integracjasensoryczna-przykladowe-aktywnosci-dla-dziecka-do-wykonania-w-domu-zrodzicami/
➢ https://p50.edu.pl/2019/05/uporzadkowac-chaos-czyli-co-to-sa-problemy-zintegracja-sensoryczna-gazetka-przedszkolne-wiesci-nr-42/
➢ https://p50.edu.pl/2020/06/cwiczenia-z-zakresu-terapii-sensorycznejobowiazkowe-dla-wszystkich-3/
➢ https://p50.edu.pl/2020/05/cwiczenia-z-zakresu-terapii-sensorycznejobowiazkowe-dla-wszystkich-2/
➢ https://p50.edu.pl/2020/05/cwiczenia-z-zakresu-terapii-sensorycznejobowiazkowe-dla-wszystkich/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/cwiczenia-z-zakresu-terapii-sensorycznej-2/
➢ https://p50.edu.pl/2020/04/terapia-si-informacje-dla-rodzicow/
➢ https://p50.edu.pl/2020/03/cwiczenia-z-zakresu-terapii-sensorycznej/

9. Gimnastyka języka czyli zabawy logopedyczne
Pobawcie się troszkę czasem, szczególnie Ci, którzy
jeszcze odrobinką potrzebują ponieważ ćwiczenia
usprawniające narządy mowy a więc język, wargi i
podniebienie przygotowują i usprawniają aparat mowy do
prawidłowego mówienia.
➢ https://p50.edu.pl/category/logopeda/

10. Wirtualne Planetarium
Może warto wrócić do przewodnika
po niebie czy wszechświata 3D,
przypomnieć sobie gwiazdozbiory.
Będziecie mogli obserwować to, co
właśnie teraz dzieje się na naszym
niebie, bo chociaż jest dzień to
gwiazdy tam są cały czas.

➢ http://www.cyfroweastro.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=503&catid=39&Itemid=101
➢ https://stellarium-web.org/

11. A może zabawy?

Escape game „Nika i skarb piratów”
https://view.genial.ly/5ed287cebc3fa411df14e3c3 to propozycja zabawy od Pani
Moniki. To kolejna propozycja po „Poplątanych bajkach”
https://view.genial.ly/5eb2c895b68c5b0da426ca23, w które mieliście okazje pobawić
się w Dzień Dziecka.
➢
➢
➢
➢

http://krokotak.com/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zabawy-na-lato/
https://creativepark.canon/en/index.html
https://dziecisawazne.pl/18-niezwyklych-zabaw-na-upalne-dni-z-wodapiaskiem-roslinami/

12. Zestawienie ciekawych portali edukacyjnych i stron www dla dzieci.
➢ https://www.domowyprzedszkolak.pl/
➢ https://www.lulek.tv/

13. I trochę archeologii dla małych/młodych dzieci
Archeologia to przede wszystkim nauka o historii. Dzięki niej poznajemy fakty o
początkach ludzkiego istnienia i naszych
przodkach. Są to również wspaniałe
znaleziska, które przybliżają nas do
poznania prawdy na temat naszego
pochodzenia i życia dawnych ludzi.
„Bogowie starożytnego Egiptu”,
„Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”
, „Pradzieje i wczesne średniowiecze
Małopolski”, czy „Dzieje najstarsze i stare
gmachu Muzeum Archeologicznego w
Krakowie” to wszystko można zobaczyć
podczas wirtualnego spaceru po muzeum
Archeologicznym w Krakowie. Ponadto
zapraszamy do Klubu archeologicznego „Mali odkrywcy”….i dalej to już oglądajcie i
uczcie się!
➢ https://ma.wkraj.pl/html5/index.php?id=60467#60467/
➢ http://www.archeodzieciaki.pl/
➢ https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=ancient+egypt+for+kids&term_meta
%5B0%5D=ancient+egypt+for+kids

14. Porcja dziecięcej chemii
Wprowadzenie w świat
kryształów soli, cukru
wprowadzenie do reakcji
między kwasem i zasadą i
jeszcze wiele innych
wspaniałych ciekawostek z tej
niezwykłej dziedziny nauki

➢ http://www.dzieciecafizyka.pl/chemia/chemia.html

15. Porcja dziecięcej fizyki
Eksperymenty, urządzenia, wynalazki, majsterka….. i wiele ciekawych aspektów z
dziedziny fizyki.
➢ http://dzieciecafizyka.pl/
16. Bajki do słuchania dla dzieci
Bajki przyjazne dzieciom,
bezpieczne, mądre i zrozumiałe na
czas odpoczynku ☺ Oczywiście na
stronie internetowej
https://p50.edu.pl/ naszego
przedszkola jest wiele bajek do
posłuchania czytanych, przez wasze
Panie – zapraszamy, kto jeszcze nie
słuchał!
➢ https://www.bajkowisko.pl/
➢ https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg
➢ https://p50.edu.pl/2020/06/czytanie-ksiazek-to-najpiekniejsza-zabawa-jakasobie-ludzkosc-wymyslila-wislawa-szymborska-22/

17. Kultowe bajki do oglądania
Również dla dorosłych, ale jest tak oczywiście wspaniała zakładka dla dzieci.
➢ https://ninateka.pl/
➢ https://ninateka.pl/film/kto-wstal-lewa-noga-nowe-przygody-misia-uszatka
➢ https://ninateka.pl/film/urodzinowa-przejazdzka-parauszek
18. Zobaczcie co słychać w Filharmonii Narodowej?
Dużo cudownej muzyki, która ma szansę spodobać się dzieciom.
➢ https://www.youtube.com/user/FilharmoniaNarodowa
19. Zobaczcie co słychać w Teatrze?
Podpowiadamy, gdzie legalnie oglądać rejestracje spektakli teatralnych, oper czy
spektakli baletowych, nie wychodząc z domu.

➢ https://iteatr.tvp.pl/47108736/pchla-szachrajka
➢ https://iteatr.tvp.pl/47108735/krawiec-niteczka
20. Ciekawe i bezpieczne strony dla dzieci
Może będziecie mieli ochotę na gry i zabawy dla dzieci. Oto kilka adresów gdzie
znajdziecie wspaniałe i bezpieczne gry komputerowe, które przez zabawę wzbogacą
wasz język, wiadomości, utrwalą liczenie, nauczą piosenek.
➢ http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
➢ https://www.zabawyzarchimedesem.pl/wszystkie/ciekawe-portale-edukacyjnedla-dzieci/
To już koniec naszych dla Was propozycji związanych z rozwijaniem Waszych
zainteresowań i poszerzaniem wiedzy ogólnej o świecie.
Dziękujemy Wam za pilną naukę i wspólną przygodę. Wykorzystajcie dobrze letnie
miesiące – oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca.
Życzymy Wam niezapomnianych wakacji spędzonych ciekawie, przyjemnie i zdrowo.
Bawcie się cudnie w te wakacje !!!

Drodzy Rodzice!
Mamy również dla Was kilka ciekawych adresów. Znajdziecie tu wybrane,
sprawdzone i polecone przez innych rodziców pensjonaty, hotele z atrakcjami dla
dzieci, ośrodki wypoczynkowe, agroturystyka dla rodzin z dziećmi.
1. Znajdziecie tu wybrane, sprawdzone i polecone przez innych rodziców miejsca w
Polsce na wakacje z dziećmi nad morzem, w górach, nad jeziorem, sprawdzone i
opisane przez innych rodziców.
➢ https://www.dzieciochatki.pl/
➢ https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi
➢ https://www.dzieciochatki.pl/wyszukaj-noclegi-przyjaznedzieciom/szczegolowe
➢ https://www.dzieciochatki.pl/ciekawe-miejsca-na-wyprawy-z-dziecmi

2. Niezbędnik podróżującego z dzieckiem – mała przypominajka zawsze się przyda ☺
➢ https://www.dzieciochatki.pl/niezbednik-podrozujacego-z-dzieckiem

3. Wspaniały blog o dzieciach, rodzicielstwie, celebrowaniu codzienności. Można tu
znaleźć mnóstwo wspaniałych propozycji dla całej rodziny na zabawy oraz na
spędzanie czasu w weekend ale również na dłuższe: bliskie i te zdecydowanie dalsze
wypady.
➢ https://moi-mili.pl/blog/
Drodzy Rodzice
Dziękujemy za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, byliście dla nas
ważnym ogniwem w procesie nauki. Mobilizowaliście swoje dzieci do wykonywania
ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności.
Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego dziękujemy
za zrozumienie i wzajemną życzliwość.
Życzymy Państwu oraz Waszym dzieciom udanego odpoczynku podczas zbliżających
się wakacji.
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