
LISTOPAD W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

(ul. Liczydło) 

 

W dniu 8 listopada w naszym przedszkolu odbył się uroczysty apel z okazji Święta 

Niepodległości.  Mieliśmy przyjemność oglądać małych artystów z grupy Słoneczek 

i Biedronek, którzy zaprezentowali nam tańce narodowe. Mogliśmy wysłuchać historii 

odzyskania Niepodległości odśpiewanej przez dzieci, a następnie wspólnie zaśpiewaliśmy 

hymn narodowy.  Apel tak zapadł w sercach dziecięcych, że do dziś śpiewają prezentowane 

pieśni podczas swobodnej zabawy! 

W grupie Biedronek i Muchomorków odbyły się w dniu 14 listopada warsztaty 

o kosmosie. Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci otaczającym nas 

Wszechświatem. W ich zajęć przedszkolaki poznały planety Układu Słonecznego, poszerzyły 

słownik o wyrazy związane z Kosmosem i Układem Słonecznym oraz poznały zawód 

kosmonauty. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w tych warsztatach.  

Dokąd nocą tupta jeż? Np. do sali przedszkolnej.  Nas odwiedziły 15 listopada. 

Słodkie zwierzaczki, które można pogłaskać? Oczywiście, jeśli wie się w jaki sposób to 

zrobić. Chętne dzieci z wielką ostrożnością głaskały jeża i były bardzo zadowolone z tego, że 

się odważyły. Dowiedzieliśmy się jak żyje jeż, co je i jak trzeba o niego dbać, jeśli chce się go 

hodować w domu.  

W dniu 25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia oraz rozpoczęliśmy 

Tydzień Szkocko-Irlandzki.  Tego dnia dzieci przyniosły swoje misie. W grupach 

rozmawialiśmy o ich imionach, dzieci opowiadały i pokazywały jak ważny jest dla nich miś. 

Podczas spotkania ze wszystkimi grupami dzieci rozwiązywały quiz o Misiach. Świetnie 

odpowiedziały na każde pytanie. Później tańczyliśmy i ćwiczyliśmy z naszymi misiami. 

Uczyliśmy się też opiekować naszymi przytulankami. 

Z okazji naszych comiesięcznych spotkań tym razem odwiedziliśmy Irlandię. Jest to 

bardzo ciekawy kraj położony na wyspie. Dowiedzieliśmy się, że jednym z jego symboli jest 

trójlistna koniczyna Shamrock. Wysłuchaliśmy ciekawego brzmienia muzyki irlandzkiej. 

Szczególnie przypadło nam do gustu historia wiernego psa Bobbiego, który po śmierci 

właściciela codziennie, aż do swojej śmierci odwiedzał grób swojego właściciela. 

W dniu 27 listopada obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Jak pradziadek Lech upiekł 

pierwszy chleb”. Dawno temu pradziadek Lech, zamiast upiec podpłomyki zasnął, a ciasto 

przez noc zakwasiło się i tak powstał pierwszy chleb. Przynajmniej tak mówią bohaterowie 



dzisiejszego teatrzyku. Dzieci z ciekawością i zainteresowaniem oglądały spektakl. Pozyskały 

wiedzę jak powstaje chleb z czego się go robi. Mogły też zobaczyć jaka to ciężka praca. 

Pod koniec listopada świętujemy imieniny Andrzeja tzw. Andrzejki. Każda z naszych 

grup zorganizowała zabawy - wróżby dla dzieci wraz z rodzicami. Dzieci losowały 

„przepowiednie” ze szklanej kuli. Wróżyliśmy z gwiazd i rzucaliśmy monetą, aby życzenia 

i marzenia się spełniły. Uciekaliśmy również przed goniącą nas na miotle czarownicą… 

Dużo się u nas działo w listopadzie. Ciekawe, jakie niespodzianki ma dla nas 

grudzień? 

 

Opracowała Julia Bortel 


