
GRUDZIEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 
(ul. Liczydło) 

 

 

W grudniu odbyły się imprezy i wycieczki oraz najpiękniejsze spotkania. Tak, to 

miesiąc magiczny - pachnący cynamonem, choinką. To ostatni miesiąc w kalendarzu, miesiąc 

pożegnań i powitań: pożegnamy Panią Jesień i stary rok, powitamy Panią Zimę i nowy – 2020 

- rok. 

 

W dniu 3 grudnia Śnieżynka Krystynka zaprosiła do naszego przedszkola na spotkanie 

z dziećmi swojego przyjaciela Mikołaja. Była świetna zabawa tańce, śpiewy i korowody. 

Mikołaj przywiózł oczywiście dla wszystkich prezenty. 

 

We wszystkich grupach odbyły się spotkania wigilijne. Dzieci przygotowały dla 

swoich bliski i zaproszonych gości występy jasełkowe. Składaliśmy sobie życzenia, 

śpiewaliśmy wspólnie kolędy i pastorałki. 

 

Dnia 6 grudnia wystartował nasz „Kiermasz Świąteczny”! Dzieci wraz z rodzicami 

a także pani przygotowały piękne ozdoby choinkowe, stroiki i kartki świąteczne. Cały dochód 

ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację dzielnicowego konkursu literackiego 

„Bajki Rodzinne” 

 

W dniu 10 grudnia dzieci z grupy XII „Słoneczka” i grupy XV „Biedronki” musiały 

wstać wcześniej, bo o godzinie 7 rano wyjechały autokarem  do „Krainy Elfów” na PGE 

Narodowy. Tu na stadionie swoją siedzibę miał Święty Mikołaj i Elfy. Cóż to było za 

spotkanie! Pozostanie długo w naszej pamięci. 

 

W piątek, 13 grudnia zawitali do nas artyści ze spektaklem pt. „Jakiż to święty rozdaje 

prezenty”. Poznaliśmy historię narodzenia Jezusa oraz tradycje związane z rozdawaniem 

prezentów w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Chinach, Japonii, w Niemczech, 

Rosji no i oczywiście w Polsce. To była świetna zabawa! Dzieci bardzo aktywnie 

uczestniczyły w spektaklu. 

 

A już w poniedziałek, 16 grudnia dzieci z grupy XIV „Muchomorków” i grupy XV 

„Biedronek” z samego rana wyjechały autokarem z Panem Andrzejem do Domu Opieki 

Leczniczej „Orpea”. Spotkanie ze starszymi osobami było bardzo wzruszające. Pięciolatki 

śpiewały kolędy i pastorałki a sześciolatki przedstawiły swój spektakl jasełkowy. Dzieci 

przygotowały również prezenty i karty świątecznie. Wzruszenie udzieliło się wszystkim 

uczestnikom tego niezwykłego spotkania. 

 

Czwartek - 19 grudnia - to Dzień Wigilijny w naszym przedszkolu. Panie Marta i Jola 

poprowadziły zabawę świąteczno-wigilijną. Śpiewaliśmy kolędy, odbył się quiz świąteczny, 

a na koniec złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia. 

 

Dzień później odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym wspólna zabawa 

integracyjna. „Pożegnanie jesieni , powitanie Zimy i Dzień Biały. Oj, działo się, działo…  

 

 

W grudniu odbyły się również akcje charytatywne „Szlachetna paczka”, „Góra 

grosza” oraz „Okaż serce” – zbiórka darów dla zwierząt przebywających w Schronisku 



w Nowym Dworze Mazowieckim pod patronatem naszego przyjaciela (współpracującym 

z naszym przedszkolem) Toma Justyniarskiego pisarza, obrońcy zwierząt, zdobywcy 

(przyznanej jednogłośnie!) „Nagrody Doskonałości Światowego Współczucia 2019”, czyli 

„Shaining World Campassion Award 2019”. Jest to zaraz po Noblu jedno z najważniejszych 

wyróżnień dla pisarza na świecie. Gratulacje, Tom!!!  

Bardzo serdecznie dziękujemy za hojność, wsparcie i pomoc Rodzicom, dzieciom 

i pracownikom przedszkola. 

 

 

Opracowały I. Mochocka, M. Wachocka 


