
MAJ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

Przedszkole przy ul. Dionizosa 

Maj - najpiękniejszy miesiąc w roku, najbardziej oczekiwany – a wraz z nim kwitnące 

sady, zieleń drzew, śpiew ptaków. Wszystko to czeka i zaprasza, abyśmy razem z dziećmi 

mogli wyruszyć na majówkę, na wędrówkę, by razem poznawać i odkrywać świat... 

  Nasze przedszkole wzięło udział w największej kampanii w Polsce „Rowerowy Maj” 

promującej zdrowy tryb życia, zachęcającej dzieci do poruszania się rowerami lub 

hulajnogami. 

W dniu 6 i 7 maja w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty przyrodnicze z sowami. 

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat życia i zwyczajów sów. Nasze 

Przedszkolaki z ciekawością obserwowały ptaki, a nawet mogły pogłaskać tego wspaniałego 

drapieżnika. Prowadząca opowiadała o zwyczajach skrzydlatych gości oraz ich 

przystosowaniu do drapieżnictwa. Dowiedzieliśmy się, że puchacz jest największą sową 

europejską, a płomykówka poluje nawet w najciemniejsze noce, ponieważ ma doskonały 

słuch. To była bardzo ciekawa lekcja dla nas. 

Dnia 10 maja wszystkie grupy zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie spotkaliśmy się 

z niezwykłym gościem - panem Janem Rybakiem uczestnikiem Powstania Warszawskiego. 

Zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę „Warszawskie dzieci” wyrecytowaliśmy treść utworu 

„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. Mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną 

pokazującą jak wyglądała Warszawa kiedyś (przed wojną, po wojnie) i dziś. Dzieci wręczyły 

panu Janowi przepiękne laurki! Grupa X zaprosiła naszego Gościa do swojej sali, by 

zaprezentować jeszcze raz piosenki warszawskie, a także zjeść wspólnie pyszną zupę. Było to 

niezwykle wzruszające i pouczające spotkanie dla nas wszystkich. 

Dnia 15 maja w naszym przedszkolu odbył się koncert pt. „O Zuzi, która chciała 

poznać Europę”. Dzieci poznały słynne utwory polskich i europejskich kompozytorów. W 

programie koncertu była „wycieczka na łąkę” ilustrowana wiosennymi utworami poetyckimi i 

muzycznymi, nie zabrakło wesołych zabaw dźwiękowych i zgadywanek muzycznych.  

Instrumentem wiodącym była trąbka. Po zakończonym występie artyści zostali nagrodzeni 

przez nas brawami. 

Dnia 28 maja grupa X wybrała się na całodniową wycieczkę do gospodarstwa 

agroturystycznego do Doliny Bobrów. Dzieci dowiedziały się jak się robi pyszne chleby, 

rozpoznawały różne gatunki zbóż i wiele innych atrakcji czekało na nasze przedszkolaki. Na 

koniec zajadały się pyszną kiełbaską z grilla. To był niezapomniany dzień! 

Dnia 29 maja z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Dziecka wspólnie 

bawiliśmy się na sali gimnastycznej. Dzieci obejrzały wspaniały występ taneczny Pań 

Nauczycielek, które specjalnie przygotowały niespodziankę dla swoich Podopiecznych. 

Brawo nasze zdolne Panie!!! 



W maju nie zabrakło również „Podróży z Wesołym Pędzelkiem”. Jak zawsze była 

świetna zabawa!  

Pod koniec maja we wszystkich grupach odbyły się rodzinne spotkania z okazji Dnia 

Mamy i Taty. Po występach były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. 

Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw.  

Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, 

szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej 

umiejętności.  

Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Ich Święta!  

A co ciekawego czeka nas w czerwcu??                                                                  

                                                                                                          Sylwia Głuchowska 


