
 

LISTOPAD W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

 

W dniu 5 listopada dzieci z grupy XIII odwiedziły pobliską Bibliotekę Publiczną przy 

ul. Kowalczyka. Przedszkolaki uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, dowiedziały się na czym 

polega zawód bibliotekarza, co należy do jego obowiązków oraz w jaki sposób korzystamy 

z biblioteki.  

 „Dzień Zdrowego Jedzenia” był okazją do wspólnego spotkania całej naszej 

przedszkolnej społeczności. Przedszkolaki dowiedziały się jakie znaczenie ma spożywanie 

zdrowych posiłków dla naszego zdrowia. Teraz i w przyszłości. Poznaliśmy piramidę 

zdrowego żywienia, rozwiązywaliśmy zagadki, robiliśmy koktajle owocowe, zajadaliśmy się 

owocami… Każdy chce być silny i zdrowy! 

W dniu 9 listopada wspólnie świętowaliśmy 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Wszyscy ubraliśmy się na biało i czerwono. Do tej uroczystości szczególnie 

przygotowały się dzieci z grup XIII i XIV prezentując pozostałym staropolski taniec Polonez, 

pieśń „Rozkwitały pąki białych róż”, recytując wiersze: „Katechizm małego Polaka”, „Barwy 

Ojczyste”. Wszyscy razem zaśpiewaliśmy piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Przedszkolaki poznały historię naszego kraju oraz symbole narodowe, wspaniale poradziły 

sobie z rozwiązaniem quizu o Polsce! O godz. 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy cztery zwrotki 

Hymnu Narodowy „Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym włączając się w akcję „Rekord dla 

Niepodległej”. 

W grupie XIV odbyła się bardzo ciekawa lekcja historii z tatą Ziemowita. Dzięki temu 

spotkaniu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o Polsce, wykonały również kotyliony. Później 

dwoje rodziców zawitało w grupie, aby przeczytać dzieciom bajki ze swojego dzieciństwa. 

Dziękujemy za odwiedziny! 

Grupa XII cieszyła się z wizyty taty Błażeja, prawdziwego żołnierza, który 

opowiedział dzieciom o swoim zawodzie. W tej grupie realizowany był również projekt 

edukacyjny „Poznajemy zwierzęta domowe”. 

Dnia 20 listopada w przedszkolu zawitał teatrzyk przedstawiając historię orzełka, 

który sprytem i odwagą pomagał wszystkim mieszkańcom lasu wyrastając na wielkiego i 

potężnego orła Bielika. Tego, który widnieje na godle naszego państwa. Dzieci z wielką 

przyjemnością oglądały sztukę i czynnie uczestniczyły w przedstawieniu. 

Tego dnia dzieci z grupy XV miały gościa – mama Hadriana przybliżyła dzieciom 

zawód kosmetyczki. 

W tym miesiącu przedszkolaki z całego przedszkola „wybrały się” do Irlandii 

poznając ten piękny kraj podczas ,,Podróży z Wesołym Pędzelkiem”, które odbyły się 21 

listopada. Dzieci z radością bawiły się i zdobywały wiedzę o nowo poznanym kraju. 



Dnia 26 listopada dzieci z grupy XV odwiedziły zaprzyjaźnioną Bibliotekę Publiczną, 

dowiedziały się o zasadach korzystania z niej. 

Nazajutrz do wspólnej zabawy zaprosił nas pewien miś, ponieważ miał on swoje 

święto. Wszyscy w przedszkolu - mali i duzi bawili się wesoło świętując „Dzień Pluszowego 

Misia”. 

Dnia 28 do przedszkola przybył strażnik miejski, odwiedził on grupy XIII, XIV, XV.  

Podczas spotkania pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, uświadamiał dzieciom jak 

wielkie znaczenie ma zadbanie o widoczność na drodze. 

O naszym „Czytającym przedszkolu” nie zapomnieli rodzice najmłodszych 

przedszkolaków z grupy XI, którzy odwiedzili dzieci z ciekawymi bajkami. 

Listopad w Wesołym Pędzelku pożegnaliśmy Andrzejkami. Rodzice ze wszystkich 

grup włączyli się do wspólnych zabaw integracyjnych ze swoimi pociechami. Radosnym 

zabawom i wróżbom (z przymrużeniem oka) nie było końca! 

Pora na kolejny miesiąc pełen wrażeń w radosnej i świątecznej aurze. Czekamy… 
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