
 

Kwiecień w „Wesołym Pędzelku” 

 

 

Miesiąc kwiecień przywitał nas piękna pogodą, która towarzyszyła nam często 

podczas naszych zabaw i wiosennych wycieczek. 

6 kwietnia dzieci z grup II i V wybrały się na wycieczkę do Lasu Bielańskiego. 

Spotkanie pod tytułem „Ptaki śpiewają wiosną” było szansą na poznanie ptaków oraz ich 

odgłosów, zwyczajów i wyglądu. 

10 kwietnia nasze sześciolatki spotkały się z panią Elżbietą Świtalską, radną 

Dzielnicy Warszawa-Białołęka. Wspólnie układaliśmy plany upiększenia naszej dzielnicy na 

najbliższą przyszłość przy pomocy mapy i naklejek. 

13 kwietnia odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 

Podczas zabaw integracyjnych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Wesoły 

Pędzelek na tropie… w warszawskich parkach i ogrodach”. 

16 kwietnia wszystkie dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Galaktyka Eko”. Po 

południu tego samego dnia starszaki z grup III, IV, V, VI wzięły udział w eksperymentach 

„Labolo”. Dzieci poznały różnego rodzaju doświadczenia fizyczne i chemiczne wykonane 

przy użyciu materiałów, które znaleźć można w każdym domu. 

17 kwietnia przedszkolaki z grupy III wybrały się na wycieczkę do Manufaktury 

Cukierków. Dzieci poznały sposoby powstawania czekolady, każde z nich wykonało swoją 

czekoladę z wybranymi przez siebie dodatkami. 

18 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili trenerzy piłki nożnej. Dzieci wzięły udział w 

prawdziwym treningu piłkarskim! 

19 kwietnia spotkaliśmy się wszyscy na „Popołudniowym spotkaniu z bajką” w języku 

angielskim. Dzieci poznały bajkę pt. „The very lonelly firefly“. 

20 kwietnia dzieci z grupy II i VI wybrały się na wycieczkę do lasu. Tym razem 

wspólnie szukały oznak wiosny. 

24 kwietnia odbyło się spotkanie pt. „Bezpieczny Przedszkolak” połączone z 

zabawami z cyklu „Kolorowe Dni – Dzień Żółty”. 

26 kwietnia nasze przedszkole odwiedziła pani Karolina Achramowicz, pracownik 

Urzędu Dzielnicy Warszawa-Targówek. Pani Karolina opowiedziała przedszkolakom o 

Warszawie, „podróżowaliśmy” po naszym mieście w towarzystwie Warszawskiej Syrenki. 

27 kwietnia po śniadaniu nasze przedszkolaki z grup najstarszych wybrały się na 

ostatnie już w tym roku szkolnym wycieczki organizowane przez Lasy Miejskie Warszawa. 

Po południu tego dnia wszyscy spotkaliśmy się na „Podróżach z Wesołym Pędzelkiem”. 

Dzieci poznały zabytki Europy. 
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