
CZERWIEC W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

4 czerwca z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki wzięły udział w Dniu Zabaw 

w Wesołym Pędzelku. Panie przygotowały dla nich wiele ciekawych konkurencji sportowych. 

Dzieci bawiły się świetnie. Radosne i pełne energii wróciły potem do codziennych zajęć.  

 W dniach 6 - 8 czerwca odbywały się Uroczyste Zakończenia Roku Przedszkolnego. 

Dzieci pokazywały swoje umiejętności teatralne, muzyczne i taneczne podczas występów 

grupowych. Starsze grupy przygotowały inscenizację pantomimiczną „Calineczki”, młodsze 

zaś miały możliwość wcielenia się w role żabek i bocianów. Nie zabrakło też występów 

tanecznych. Dzieci zademonstrowały swoje umiejętności tańcząc rock and roll’a, makarenę, 

poleczkę, paso doble. Wszystkie przedszkolaki bardzo się starały i pięknie przygotowały 

swoje występy. Mogą być z siebie dumne! 

 9 czerwca w ogrodzie przedszkolnym na ulicy Liczydło 3 odbył się Rodzinny Piknik 

pod hasłem "Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach". Hasło przewodnie Pikniku 

odwoływało się do międzynarodowego programu Erasmus + ujętego w Koncepcji Pracy 

Przedszkola. Celem programu jest przybliżenie dzieciom odległych kontynentów i krajów ze 

wszystkimi ich kolorami, zabytkami oraz kuchnią. W tym roku nasze przedszkolaki odbyły 

symboliczne podróże do Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji oraz 

Hiszpanii. Miały one okazję pogłębić swoją wiedzę na temat prezentowanych państw oraz 

zasmakować charakterystycznych potraw przygotowanych przez rodziców. W trosce o rozwój 

fizyczny przygotowane zostały rozmaite zabawy ruchowe, podczas których nasi podopieczni 

zbierali pieczątki, za które otrzymywali nagrody. W ramach współpracy ze środowiskiem 

lokalnym odwiedzili nas panowie ze Szkółki Piłkarskiej "Wilczki". Przygotowali oni tor 

przeszkód, za którego pokonanie dzieci otrzymywały medale. W programie Pikniku znalazło 

się także wiele innych, ciekawych atrakcji takich jak: zabawy z zespołem Puenta, pokaz 

akrobatyczny, warsztaty ceramiczne, malowanie twarzy czy wykonywanie balonowych 

zwierzątek i makaronowej biżuterii.  

15 czerwca wybraliśmy się na całodniową wycieczkę w okolice Mińska 

Mazowieckiego na Ranczo Okapi. Po przybyciu na miejsce i zjedzeniu drugiego śniadania 

nasze przedszkolaki miały okazję sprawdzić swoje umiejętności w rozmaitych grach 

i zabawach zręcznościowych. Na miejscu czekało na nas bowiem wiele ciekawych atrakcji 

w indiańskim i kowbojskim stylu. Radości było co niemiara. Dzieci strzelały z łuku, rzucały 

podkową, przeciągały linę, układały gigantyczne puzzle oraz łowiły ryby. Miały one również 



możliwość zabawić się w poszukiwaczy złota oraz poszukać wyjścia z Labiryntu Apaczy, 

w którym zgubiła się nawet niejedna ciocia. Wielu radości przysporzyły dzieciom gokarty 

napędzane nożnie, trampolina oraz zjeżdżalnia linowa. Dzieci z ciekawością przyglądały się 

ogromnemu palenisku, w którym piekły się kiełbaski, zjedzone później przez nie z dużym 

apetytem. Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni, lecz bardzo szczęśliwi. 

 20 czerwca w Przedszkolu "Wesoły Pędzelek" odbył się Konkurs Recytatorski, 

w którym udział wzięło sześcioro dzieci. Nasze Przedszkolaki prezentowały wierszyki 

o tematyce przyrodniczej. W konkursie nie było przegranych. Wszystkie dzieci otrzymały 

gromkie brawa, dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy! 

  20 czerwca gościliśmy aktorów Teatru Warszawski Koliberek. Goście zaprezentowali 

dzieciom interaktywne przedstawienie pt. "Pyza na wiślanych dróżkach". Dzieci wspólnie 

z Pyzą wędrowniczką oraz leśnymi zwierzątkami pomagały uratować Wisłę przed złym 

Bobrem, który postanowił zbudować na jej źródełku tamę. Zabawne przygody bohaterów 

dostarczyły dzieciom wielu radości oraz wiedzy na temat naszego pięknego kraju. Dzieci 

poznały m.in. legendę o powstaniu Wisły, dowiedziały się, jakie zioła rosną na Baraniej 

Górze, a z Wiślanym Skrzatem rzucały do celu wiankami. 
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