Październik w „Wesołym Pędzelku”
W październiku nasze przedszkolaki nie próżnowały!
Już 6 października dzieci z grupy III wybrały się na
wycieczkę do Leroy Merlin, który już kolejny raz zaprosił
nas do udziału w akcji „Dzieciaki sadzeniaki”. W ramach
wyjątkowych,

bezpłatnych

warsztatów

nasze

dzielne

„Wesołe Nutki” nauczyły się jak przesadzać rośliny, jak o
nie dbać, a na koniec każdy uzyskał dyplom „Dzieciaka
Sadzeniaka”!
Kilka dni później grupy V i VI zwiedzały Łazienki Królewskie.
Niezwykle ciekawa lekcja muzealna pt.: Bajka zamiast lekcji”
przybliżyła naszym najstarszym przedszkolakom historię i ciekawostki
związane z tym bardzo ważnym dla naszego miasta miejscem.
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Miejskiej, którzy przedstawili nam zasady korzystania z
telefonów alarmowych. Dzieci utrwaliły sobie sposoby
powiadamiania dorosłych i odpowiednich służb w sytuacji
zagrożenia.
Wyposażeni w taką wiedzę przystąpiliśmy 17 października do próbnej ewakuacji.
Pogoda była dla nas bardzo łaskawa i w promieniach jesiennego słońca cała nasza placówka
została bezpiecznie ewakuowana. Strażacy, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem
pochwalili nas za tę akcję. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie.
W piątek, 20 października, nasze najmłodsze przedszkolaki oraz dzieci, które
dołączyły do naszego grona w tym roku szkolnym miały swoje
wielkie święto - Pasowanie na Przedszkolaka! W rytm wesołej
muzyki bawili się wszyscy: dzieci i dorośli – rodzice oraz
dziadkowie, którzy towarzyszyli przedszkolakom w tym jakże
ważnym wydarzeniu. Stały się pełnoprawnymi członkami naszej

przedszkolnej społeczności!
W kolejnych dniach starsze przedszkolaki wybrały się do Białołęckiego Ośrodka
Kultury na przedstawienie pt. „Brzechwa i Tuwim dzieciom – lokomotywa pełna bajek”. Mali
widzowie chętnie uczestniczyli w zaplanowanych dla nich atrakcjach.
26 października dzieci z grupy V i VI uczestniczyły w projekcji filmu pt. „Tom i
Carry”. Była to bajka w języku angielskim realizowana w ramach projektu Erasmus +, którą
przybliżyły panie Iwonka i Jola.
Po takim szybkim kursie języka angielskiego wszystkie
przedszkolaki uczestniczyły w kolejnym spotkaniu w ramach
programu

„Podróże

z

Wesołym

Pędzelkiem”.

Wspólnie

śpiewaliśmy piosenkę o kontynentach, przypomnieliśmy sobie, gdzie możemy je znaleźć na
mapie, mówiliśmy o morzach i oceanach. Było wesoło i bardzo ciekawie! Każda z grup
otrzymała specjalny paszport, który uprawnia do uczestnictwa w kolejnych „Podróżach…”.
Przed nami listopad. Szary, smutny i ponury? Na pewno nie w „Wesołym Pędzelku”!
Opracowała M. Radkowska-Brudek

