
STYCZEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

(ul. Liczydło) 

 

Przywitaliśmy Nowy Rok w znakomitych nastrojach, czekamy na nowe wzywania 

i zadania jakie za sobą on zawsze niesie. Styczeń dla naszych przedszkolaków był pełen 

różnorodnych aktywności. 

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej – XX już 

edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Wszystkie przedszkolaki z wielkim 

zaangażowaniem zbierały „grosiki” do swoich puszek. Każdy przynosił tyle, ile mógł!  

Wszelkie inicjatywy charytatywne uwrażliwiają dzieci na pomoc drugiemu człowiekowi 

i rozwija w dzieciach empatię oraz chęć pomocy innym. Po zakończonej 2 stycznia akcji 

zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone 

(18,9 kg monet, 246,27 zł!) a później przesłane na adres Towarzystwa Nasz Dom.  

  Długo wyczekiwanym wydarzeniem było rozpoczęcie innowacji pedagogicznej 

„Przedszkole bez zabawek”. Grupy 5-cio i 6-cio latków pożegnały zabawki na okres dwóch 

tygodni, by przez ten czas zamienić się w konstruktorów i wynalazców nowych zabawek. 

Ograniczała ich tylko wyobraźnia  - dzieci z pomocą pań nauczycielek oraz chętnych 

rodziców wykonywały zabawki z kartonów, tektury, papieru, rolek, plastikowych butelek i 

opakowań oraz innych materiałów wtórnych zgromadzonych przez przedszkolaki i ich 

rodziców. Wszystkie cuda można było podziwiać na zorganizowanej po zakończeniu 

innowacji wystawie. 

  W ramach comiesięcznych wydarzeń kulturalnych  w naszym przedszkolu odbył się 

kolejny koncert dla dzieci pt. „W rzeszowskiej izbie. Suita pieśni i tańców rzeszowskich”. 

Podczas spotkania dzieci mogły w aktywny sposób poznać folklor Rzeszowszczyzny, dla 

dzieci są to niezwykłe lekcje polskiej kultury ludowej i warto rozwijać zainteresowania dzieci 

w tym kierunku. 

Dla każdego przedszkolaka bardzo ważnym wydarzeniem jest bal karnawałowy. 

Wszystkie przedszkolaki pięknie przebrane tańczyły w rytmie gorącej samby i mnóstwa 

różnych innych melodii. Niemożliwym zadaniem okazało się wybranie jednego króla i jednej 

królowej balu – w konkursie na najpiękniejszy strój wygrali…wszyscy!!! Ach cóż to był za 

bal! 

Pod koniec miesiąca dzieci wzięły udział w warsztatach ceramicznych, wykonały 

serca dla swoich Babć i Dziadków. W ramach spotkań warsztatowych przedszkole odwiedził 

Miś Edzio, który opowiedział dzieciom co robić w nagłych przypadkach, jak udzielić 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Dla naszych przedszkolaków styczeń to bardzo ważny miesiąc z powodu święta 

szczególnie ważnych dla nich osób. Wszystkie przedszkolaki zaprosiły do swoich grup 



Babcie i Dziadków. Dzieci przygotowały przedstawienia, recytowały wierszyki, śpiewały 

piosenki, a na koniec zaprosiły Dziadków do wspólnej zabawy przy muzyce. Kochani goście 

zostali obdarowani drobnymi upominkami przygotowanymi własnoręcznie przez ich wnuki. 

Ciekawe jak wiele ciekawych przygód przyniesie nam luty… 

 

Opracowała M. Przybysz 


