
WRZESIEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

Początek roku szkolnego przywitał nas piękną pogodą. Promienie słońca, bezchmurne 

niebo - to wszystko sprawiło, że i nasze buzie były uśmiechnięte. 

Nawet najmłodsze przedszkolaki bardzo szybko przyzwyczaiły się do przedszkola. 

Dobrze czują się w swojej sali, w towarzystwie Pań, kolegów i koleżanek. Przychodzą z 

uśmiechem na twarzy i nikt już nie płacze! Są bardzo dzielne, ciekawe wszystkiego i chętne 

do zdobywania nowych doświadczeń. 

Wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu potwierdzają, że na pewno nie 

będziemy się nudzić w tym roku szkolnym. 

Już 6 września – w grupach XIII, XIV i XV odbyło się spotkanie ze Strażnikiem 

Miejskim. Dzieci zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego - utrwaliły swoje 

wiadomości na ten temat. Wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy. Znają numery alarmowe. 

7 września obejrzeliśmy jedną z najsłynniejszych baśni J. Ch. Andersena pt. „Brzydkie 

Kaczątko”. Przedstawienie teatralne zwróciło uwagę na uniwersalny problem - ocenianie 

ludzi przez pryzmat ich wyglądu, nieakceptacji inności i odmienności, niezważanie na zalety, 

osobowość i wrażliwość drugiej osoby. Piętnuje także niewłaściwą postawę wobec takich 

osób. 

W dniu 17 września odbył się długo oczekiwany DZIEŃ SPORTU po angielsku „I 

love sport”. Na tę imprezę zostali zaproszeni goście z białołęckich przedszkoli. Drużyny 

ubrane w kolory blue, green, red zmagały się z różnymi konkurencjami sportowymi. 

Zawodnicy zadanie mieli utrudnione, gdyż polecenia były wydawane w języku angielskim! 

Wszystkim zawodnikom kibicowały dzieci z młodszych grup oraz przybyli goście. Podczas 

zawodów wszyscy bawiliśmy się przy piosenkach, pląsach, tańcach w języku angielskim. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna „GREEN” – dzieci z grupy XIV. GRATULUJEMY!!! 

Wszyscy zostali nagrodzeni. 

W środę 26 września podczas wspólnych zabaw integracyjnych przybyła do naszego 

przedszkola „PANI JESIEŃ”. Wspólnie z nią bawiliśmy się wspaniale. Poznaliśmy wiele 

zabaw i piosenek o tematyce jesiennej w języku angielskim i polskim. Braliśmy udział w 

konkursach, rozwiązywaliśmy zagadki. Panie z grup wzięły udział w konkursie na najdłuższą 

skórkę od jabłka. Wygrała pani Magda z grupy XIV. 

  Następnego dnia, podczas zabaw i zajęć w przedszkolu ogłoszono alarm 

przeciwpożarowy (próbna ewakuacja). Wszyscy szybko musieliśmy opuścić budynek 

przedszkola. Dzieci i cały personel zrobił to w ciągu 2 minut. To naprawdę doskonały wynik, 

ale mamy nadzieję, że nie będziemy musieli nigdy ewakuować się ze względu na prawdziwe 

zagrożenia. 

Ciekawe co nam przyniesie kolejny miesiąc? 
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