
 

Maj w Wesołym Pędzelku 

 

Maj 2018 roku przywitał nas długim, a nawet bardzo długim weekendem! Piękna, 

słoneczna, niemalże letnia pogoda była świetnym dodatkiem do naszych imprez, zabaw 

i wycieczek 

Najważniejszym majowym wydarzeniem dla nas były spotkania z naszymi rodzicami, 

obchodziliśmy Dzień Mamy i Taty. Specjalnie dla nich recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy 

piosenki i składaliśmy najpiękniejsze życzenia. Wręczyliśmy im prezenty, które sami 

wcześniej wykonaliśmy. A oni nie kryli łez wzruszenia.  

Grupy V i VI zostały zaproszone dnia 18 maja na spotkanie z panią Iloną Soją-

Kozłowską, panią burmistrz dzielnicy Białołęka. Dzieci poznały pracę najważniejszej osoby 

w naszej dzielnicy. Miały możliwość zwiedzania Ratusza. Pogoda dopisała, więc sześciolatki 

pomaszerowały w kamizelkach odblaskowych na piechotę, zwiedzając przy okazji okolice 

przedszkola. 

Po podwieczorku zaproszeni zostaliśmy na ósme już spotkanie integracyjne z 

Wesołym Pędzelkiem. Tym razem „Podróże z Wesołym Pędzelkiem” to spotkania z naszymi 

przyjaciółmi z różnych krajów m.in. Francji, Czech, Słowacji, Szwecji. Obejrzeliśmy 

przygotowane specjalnie dla nas nagrania, z których dowiedzieliśmy się co lubią jeść, jak 

lubią się bawić dzieci w innych krajach. Nagrania kończyły się pozdrowieniami dla nas w 

języku polskim. Nie zabrakło też pląsów, tańców, dobrej muzyki. Wszyscy świetnie się 

bawili! 

21 maja odwiedzili nas artyści scen warszawskich z teatrzykiem pt. „Jak Pyza 

wędrowała po polskich dróżkach”. Piękna dekoracja, kostiumy oraz pacynki pomogły nam 

przenieść się w świat bajek i baśni. 

Dnia 22 maja starsze przedszkolaki wzięły udział w czwartym spotkaniu 

z eksperymentami LABODO. I tym razem było ciekawie: poznaliśmy zasady nurkowania. 

23 maja przedszkolaki z „Wesołego Pędzelka” zostały zaproszone do klubu 

piłkarskiego FCB ESCOLA VARSOWIA. Na stadionie Akademii Piłkarskiej odbył się 

prawdziwy trening piłkarski z trenerami klubu. Po treningu otrzymaliśmy certyfikaty 

uczestnictwa w szkoleniu. 

23 maja w późnych godzinach popołudniowych zawitała do nas ekipa Toma 

Justyniarskiego, podróżnika, autora książek dla dzieci oraz obrońcy zwierząt. Tom chciałby, 

aby wszystkie dzieci w Polsce (a dzięki nim także dzieci w Europie i na całym świecie) 

kochały zwierzęta. Podczas licznych spotkań w szkołach i przedszkolach opowiada o tym, że 

zwierzęta mają uczucia i nie są rzeczami. W naszym przedszkolu nagrywane są odcinki 

programu o przygodach kundelka Lusi i jej właściciela – jej najlepszego przyjaciela. Lusia 

jest pluszową maskotką, która „ożywa” dzięki naszej pani Magdzie! 

24 maja po podwieczorku spotkała nas niespodzianka. Rodzice przedszkolaków pod 

czujnym okiem pani Ani wielkiej tajemnicy przygotowali przedstawienie pt. „Bajka o bardzo 



śpiącej królewnie”. Było bajkowo, wesoło i miło. Takie prezenty z okazji Dnia Dziecka to 

naprawdę duża frajda! 

W piątek, 25 maja, grupy „Biedronek” i „Leśnych skrzatów” wyruszyły po śniadaniu 

autokarem na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego „Na końcu wsi”. Warsztaty 

muzyczne, spotkanie z pszczelarzem, malowanie na szkle, jazda specjalnymi saneczkami 

ciągniętymi przez traktor – atrakcji nie brakowało. Nie tylko na ziemi! Nad naszymi głowami 

próbę generalną przed ważnym pokazem odbywał właśnie MiG, samolot wojskowy, którego 

pilot wykonywał wspaniałe akrobacje. 

28 i 29 maja dzieci z młodszych grup pojechały na wycieczkę do gospodarstwa 

„Leszczynowy zagajnik”. Tam piekły ciasteczka, „doiły krowę”, skakały po sianie i jeździły 

bryczką, którą zamiast koników ciągnął traktor. Wróciły zmęczone, ale pełne nowych wrażeń. 

 Przed nami ostatni miesiąc roku szkolnego. Ale my nie zwalniamy tempa, nadal 

uczymy się i bawimy. Korzystamy z pięknej pogody bawiąc się w naszym przedszkolnym 

ogrodzie. Niektórzy odliczają już dni do wakacji   
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