
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!
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              List do Rodziców

Kochani Rodzice,
 w tym tygodniu chciałam zwrócić szczególną uwagę na pamięć o sobie nawzajem. Bardzo 
dziękuje za wszystkie nadesłane prace dzieci, w których pozdrawiają swoich kolegów i koleżanki 
oraz wszystkie sygnały o tym, jak dzieciaki pomagają. 

Nasze przedszkole od kilku lat zaangażowane jest w pomoc i współpracę z Hospicjum 
Palium w Poznaniu. W ubiegłych latach przygotowywaliśmy pierniczki i ozdoby na kiermasz 
świąteczny, z którego dochód przeznaczaliśmy na hospicjum, grupa Motylków z Zajączkami w holu
hospicjum zaprezentowała występ artystyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, część kadry z rodzinami brała udział w Biegu Motyli wokół jeziora Malta, 
przeznaczając wpisowe na rzecz hospicjum. Był u nas także Pan Kazimierz Jastrzębowski, 
wolontariusz, który malował z dziećmi motyle dla hospicjum. W tym roku niestety wielu planów 
nie udało się zrealizować z powodu pandemii. 

Skoro jednak zmuszeni jesteśmy do przeniesienia naszych kontaktów do internetu, to 
spotkanie z Panem Kazimierzem zorganizowałam także tą drogą. Rozmowa o pomaganiu 
i wrażliwości na drugą osobę jest ważna i delikatna, dlatego dziś szczególnie proszę Państwa 
o bycie z dzieciakami i odpowiadanie na ich pytania jeśli pojawią się 
w trakcie materiału, który przygotowałam.

Z serdecznymi podziękowaniami i pozdrowieniami
Jolanta Kaźmierczak

List do Motylków

Kochany Motylku

Pamiętasz, że ten tydzień był tygodniem Motylków? To był taki czas „DLA”:) Ja starałam 
się przygotowywać zabawy szczególnie miłe dla Was. Niektórzy z Was przygotowali piękne prace 
dla swoich kolegów i koleżanek z grupy. Felek i Brydzia zachęcali Was byście zrobili coś dobrego 
i pożytecznego dla rodziców lub kogoś kto potrzebuje pomocy np. dla osoby starszej. Kiedy ma się 
otwarte szeroko oczy i przede wszystkim wrażliwe serce, widzi się jak można pomóc innym. 
            Każdy może być dobry i pomagać innym. Mały i duży. Zdrowi chorym, chorzy zdrowym. 
Są osoby, które leżą w szpitalach. Zwykle mogli je odwiedzać bliscy. Przyjść z uśmiechem, 
przynieść jakiś smakołyk na rozweselenie, porozmawiać i przytulić.

Jednym z takich szpitali jest Hospicjum, gdzie przebywają osoby bardzo chore. 
Przychodziło tam do tej pory mnóstwo gości.  Nawet pieski mogły odwiedzać chorych.  A znakiem 
szczególnym osób pomagających w tym szpitalu są MOTYLE:) Popatrzcie na film, na którym 
widać jak smutek można zamienić w radość jeśli pomagamy sobie nawzajem.

https://youtu.be/jrSOPGNatPs

 Chcę Wam dzisiaj przedstawić szczególną osobę. Już  mieliście okazję ją usłyszeć . 
Użyczyła głosu motylkowi Felkowi. Pan Kazimierz miał nas odwiedzić w przedszkolu, ale teraz 
jest to niemożliwe. Jest chory i jeździ na wózku inwalidzkim, ale mimo to pomaga innym. Chciał 
Wam pokazać swój „pojazd” a nawet zabrać na przejażdżkę chętnych, zatrąbić klaksonem, pobawić
się z nami na boisku i opowiedzieć o tym jak on pomaga pacjentom szpitala-hospicjum.



Ponieważ nie możemy się spotkać w przedszkolu-nagrał dla Was film. Popatrzcie i posłuchajcie.

https://www.youtube.com/watch?v=U3xKJ5MapIM 

Jeśli chcecie należeć do Motylego Wolontariatu namalujcie lub narysujcie coś pięknego, 
kolorowego i prześlijcie zdjęcia prac. Ja wyślę je do Hospicjum, (prace innych dzieci można już 
znaleźć na hospicyjnym facebooku), a gdy już nie będzie koronawirusa zawiozę je do szpitala. 
Każdy kto przyśle pracę otrzyma odznakę wolontariusza, czyli osoby która pomaga oraz motyla, 
którego namaluje Pan Kazimierz. Czekam na Wasze prace kochane Motylki.

                                      Wasza
Pani Jola

Dziś piątek więc czas na bajkę o cioci Jadzi i o szkole. Tym razem opowiadanie pt.: „Urodziny”. 
Tam  też usłyszycie jak to dobrze zrobić coś miłego dla drugiego człowieka. 

  https://www.youtube.com/watch?v=uKTDEgdfX4E 

https://www.youtube.com/watch?v=uKTDEgdfX4E
https://www.youtube.com/watch?v=U3xKJ5MapIM

