
 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny 

„Piękna Nasza Polska Cała” 
i Bliżej Przedszkola 

serdecznie zapraszają  

do Ogólnopolskiej Akcji  

„Telefon z papieru” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy Patronat 
Jacek Lipiński 

Burmistrz 
Aleksandrowa Łódzkiego 

W tym niełatwym czasie bycia „blisko a daleko”, 
każda Babcia, każdy Dziadek -  

na telefon od nas czeka! 
Na całuski wysyłane i słów kilka! 

Zadzwoń, Aniu!  

Zadzwoń, Tomuś i Marylko! 

Powiedz, że bardzo ich kochasz 
 i tęsknisz niesamowicie! 

I że jeszcze tylko troszkę… 
 a wszyscy się zobaczycie! 

Zrób telefon z papieru, niech on przypomina, 
że w życiu najważniejsza jest twoja RODZINA! 

 

 

 



Kwarantanna domowa to szczególny czas zarówno dla nas dorosłych, jak i dzieci.  
To również wyjątkowy i trudny czas dla osób samotnych i starszych, również naszych dziadków. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom naszych seniorów  serdecznie zapraszamy do udziału  

w Ogólnopolskiej Akcji Telefon z papieru.  

Głównym jej celem jest sprawienie niespodzianki naszym dziadkom. Chcemy ich ucieszyć poprzez zaśpiewnie im przez 
telefon piosenki autorstwa Marii Tomaszewskiej  

„Telefon z papieru” 
Zaśpiewajmy razem – z Babcią oraz Dziadkiem 

Krok po kroku: 
 

 Zaloguj się na stronie Bliżej Przedszkola i bezpłatnie pobierz piosenkę  „Telefon z papieru” - https://bit.ly/2JuxqnI          
oraz bajkę „Jak działa telefon” -  https://bit.ly/2XdtzUd – mogą to zrobić i nauczyciele i rodzice! 

 Zrób próbę w domu – zaśpiewaj razem z mamą, tatą, siostrą czy bratem. 

 Zadzwoń do dziadków, zrób im niespodziankę – zaśpiewaj im piosenkę, a do zabawy zaproś też 

swojego kolegę czy swoją koleżankę! 
 Jeśli chcesz – pochwal się krótkim filmikiem (do 50 sekund)! Filmiki mogą być umieszczane tylko przez 

nauczycieli w komentarzach do specjalnego postu na grupie projektu „Piękna Nasza Polska Cała” od 20 do 25 
kwietnia. Dla uczestników Akcji – dyplomy do pobrania. Najciekawsze i najbardziej oryginalne wykonania 
zostaną nagrodzone! 

 

Drodzy Rodzice! Zapraszamy do realizacji zadań dodatkowych, które Wam proponujemy. 
1. Zabawa w głuchy telefon – mamy nadzieję, że każdy z Was wie na czym polega ta zabawa  
2. Układnie papierowych puzzli – prosimy o wydrukowanie dowolnego  zdjęcia telefonu i pocięcie go na różnego rodzaju puzzle, 

które ułożycie razem z dziećmi. 
3. Mój telefon – wykonanie telefonu z dwóch plastikowych kubeczków i sznurka. Porozmawiajcie przez nie z dziećmi. Zabawa 

gwarantowana  np. http://dzieciecafizyka.pl/stara/urzadzenia/telefon/telefon.html                                  Udanej zabawy  

https://bit.ly/2JuxqnI
https://bit.ly/2XdtzUd
http://dzieciecafizyka.pl/stara/urzadzenia/telefon/telefon.html

