
LUTY W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

(Ul. Dionizosa) 

 

Luty przyniósł naszym przedszkolakom moc atrakcji. Panie nauczycielki z „Wesołego 

Pędzelka” urozmaicały dodatkowo dzieciom czas poprzez wspólną dla całego przedszkola 

zabawę. 

 Na początku lutego grupa IX wyruszyła wspólnie z rodzicami na teatrzyk kukiełkowy 

pt. „Przyjaciele pieska Łatka”. Wszyscy bawili się wspaniale! 

 Przedszkolaki bawiły się z rodzicami również na warsztatach o tematyce 

matematycznej. Wszyscy chętnie rozwiązywali zadania przygotowane przez panie 

nauczycielki. W grupie I wykorzystano małe robociki – ozoboty, które pomagały 

w rozwiązywaniu zagadek matematycznych. W grupie X także odbyły się zabawy 

z ozobotami, nasi „zerówkowicze” kodowali zimowe zadania. Grupa IV układała wspólnie 

z zaproszonymi rodzicami matematyczną gąsienicę i prezentowała swoje umiejętności 

matematyczne poprzez dodawanie i odejmowanie w „Ogrodach Liczbowych Willy’ego”. 

Grupa II skonstruowała wspólnie z rodzicami matematyczną grę planszową, w którą potem 

wszyscy wspólnie zagrali. Natomiast w grupie VI odbyły się zajęcia otwarte, w których 

podczas „podróży po Antarktydzie” dzieci poznawały tajniki dodawania i odejmowania. 

 Nie zabrakło również występów artystycznych! Grupa VII zaprezentowała swoje 

umiejętności wokalne i taneczne przed zaproszonymi gośćmi. Babcie i Dziadkowie z grupy 

„Poziomek” otrzymali nie tylko wspaniałą zabawę, ale i własnoręcznie wykonane przez 

wnuki prezenty. 

 Wszystkie przedszkolaki spotkały się w sali gimnastycznej na spotkaniu pt. 

„Bezpieczne ferie”, które miało na celu przypomnienie dzieciom jak ważne jest ich 

bezpieczeństwo.  Wspólnie zastanawialiśmy się jak bezpiecznie bawić się zjeżdżając na 

sankach, nartach, ślizgając się na łyżwach… Dzieci prezentowały też wspólnie wykonane 

prace o tematyce zimowej i omawiały swoje dzieła na forum. To były bardzo pouczające 

zajęcia, dzieci wyniosły z nich wiele niezwykle ważnych informacji. Wszyscy ściskaliśmy 

także mocno kciuki za to, żeby wreszcie spadł śnieg! 

 Luty zostanie przez niektórych zapamiętany dzięki…ukulele. Kilka grup gościło 

utalentowanego tatę, który brawurowo wykonywał szanty i inne wesołe piosenki przy 

akompaniamencie tego ciekawego instrumentu. Zachęcone przedszkolaki radośnie powtarzały 

refreny piosenek. To było bardzo radosne spotkanie. 

 W grupie V realizowany był temat „Zawody”. W ramach projektu nauczycielki 

zaprosiły jednego z tatusiów, który pokazał dzieciom pracę synoptyka! Dzieci jak 

zaczarowane chłonęły każde wypowiedziane słowo i podziwiały działania, ponieważ nasz 

ekspert pokazał im jak robi się deszcz, tęczę i jak powstają inne zjawiska pogodowe. 



 Wszystkie przedszkolaki spotkały się również, aby bawić się i poznawać tańce 

i piosenki z różnych stron Europy w ramach „Podróży z Wesołym Pędzelkiem”. Na koniec 

obejrzeliśmy pokaz tańców w wykonaniu prawdziwych małych mistrzów parkietu. 

 Oprócz tego, dzieci z grupy IX i I wspólnie wybrały się do Muzeum Figur Stalowych 

i razem podziwiały ciekawe eksponaty. 

Pod koniec lutego, nasze przedszkole zorganizowało konferencję w ramach programu 

Erasmus, na którą zaproszono nauczycieli z białołęckich przedszkoli. 

Ciekawe co przyniesie nam marzec? 
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