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 Początek roku szkolnego przywitał nas piękną pogodą, dlatego w dobrych 

humorach przyszliśmy do przedszkola. Najmłodsze przedszkolaki bardzo szybko 

przyzwyczaiły się do nowej sytuacji, choć dla niektórych początki były ciężkie. 

Z czasem jednak dobrze i bezpiecznie poczuły się w swojej sali, w towarzystwie pań, 

kolegów i koleżanek. Zaczęły przychodzić z uśmiechem na twarzy, są bardzo dzielne, 

ciekawe wszystkiego i chętne do zdobywania nowych doświadczeń! 

 

Wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu potwierdzają, że bieżący rok 

szkolny będzie ciekawy, bogaty w różnorodne doświadczenia, dzięki czemu nikt nie 

będzie się nudzić. Już 5 i 6 września w grupach XII XIII, XIV i XV odbyło się 

spotkanie ze Strażnikiem Miejskim. Dzieci zostały zapoznane z zasadami ruchu 

drogowego, utrwaliły swoje wiadomości na ten temat. Dowiedziały się, gdzie mogą 

szukać pomocy, jak zachowywać się w trudnych, często niebezpiecznych sytuacjach, 

poznały numery alarmowe. 

 

W dniu 8 września odbył się piknik - „Back to school”, podczas którego, 

wspólnie z innymi białołęckimi placówkami, świętowaliśmy rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego. Na scenie można było podziwiać tańce, piosenki, a nawet 

przedstawienia teatralne, przygotowane przez dzieci i nauczycieli, a przy stoiskach 

poznać mocne strony przedszkoli i wykonać przygotowane tam zadania. 

 

W środę 11 września dzieci z grupy XV wybrały się do nowo otwartej sali 

zabaw, w której mogły oddać się szaleństwu na zjeżdżalniach i w basenie z kulkami. 

Zmęczone, ale szczęśliwe, wróciły do przedszkola na pyszny obiad. 

 

Kilka dni później, 16 września, dzieci z grupy XVI świętowały „Dzień Kropki”. 

Była to świetna okazja do wspaniałych zabaw, ale przede wszystkim do zwrócenia 

uwagi na fakt, iż każdy z nas jest wyjątkowy. To dzień odkrywania mocnych stron 

dzieci. Wspaniale, że nasi nauczyciele podejmują takie inicjatywy. 

 

W piątek 20 września podczas wspólnych zabaw integracyjnych przybyła do 

naszego przedszkola „Pani Jesień”. Wspólnie z nią wspaniale się bawiliśmy, poznając 

wiele zabaw i piosenek o tematyce jesiennej. Braliśmy udział w konkursach, 

rozwiązywaliśmy zagadki. Następnego dnia, w sobotnie przedpołudnie, spotkaliśmy 

się w ogrodzie „Wesołego Pędzelka”, aby wspólnie bawić się podczas pikniku 

rodzinnego. Mogliśmy spróbować pysznych przysmaków kilku europejskich krajów, 

poznać ich wybrane tradycje, ale przede wszystkim w miłej atmosferze spędzić czas 

z najbliższymi. 

 

Zaledwie kilka dni później, bo 23 września, całym przedszkolem wyruszyliśmy 

w podróż z „Wesołym Pędzelkiem”, a pierwszym poznanym krajem była gorąca 



Hiszpania. Tego dnia czekało na nas więcej niespodzianek, ponieważ każda grupa 

wzięła udział w fascynujących warsztatach naukowych, pod ciekawym tytułem 

„Albert Einstein i powietrze”. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem i wiele 

się z nich dowiedzieliśmy. 

 

25 września obejrzeliśmy pierwsze w tym roku szkolnym przedstawienie, pt. 

„Pinokio”. Oprócz humorystycznych akcentów przedstawienie to zwróciło również 

uwagę dzieci na wartości uniwersalne, jakimi są: pracowitość, mądrość czy miłość 

rodzicielska. 

 

Następnego dnia nasze zabawy i zajęcia przerwała próbna ewakuacja. Wszyscy 

szybko musieli opuścić budynek przedszkola, co udało się wykonać bezbłędnie. 

Mamy jednak nadzieję, że nie będziemy musieli nigdy ewakuować się z powodu 

prawdziwego zagrożenia!  

 

Ciekawe, co przyniesie nam kolejny miesiąc? 
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