
Miesiąc listopad w Wesołym Pędzelku na Liczydło przyniósł dzieciom wiele atrakcji. 

W każdej z grup odbyły się ciekawe wydarzenia i uroczystości. 

Dnia 10 listopada wszystkie grupy obchodziły Święto Niepodległości . Z tej okazji grupa XVI 

oraz XVI przygotowała program artystyczny, dzieci wcieliły się w rolę aktorów. Nagrane 

zostało przedstawienie i udostępnione kolegom i koleżankom z przedszkola. 

25 listopada wszystkie przedszkolaki obchodziły Dzień Misia. Dzieci brały udział w 

zagadkach i zadaniach przygotowanych na ten szczególny dzień, rozpoznawały znane misie 

pochodzące z bajek, grały w memory oraz poznały historię misia Paddingtona. 

30 listopada przedszkolaki ,,wybrały się’’ w podróże z Wesołym Pędzelkiem- tym razem 

poznając Afrykę żyjące tam zwierzęta oraz rośliny. Dzieci bawiły się przy afrykańskich 

rytmach oraz wykonały pracę plastyczną. 

W listopadzie w każdej z grup odbyły się warsztaty z języka angielskiego. 

Grupa XII w listopadzie kontynuowała realizację program ,, Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury’’- zagadnienia związane z dbaniem o zdrowie oraz zdrowy styl życia.  

Grupa rozpoczęła realizacje innowacji pedagogicznej ,,Mały Miś w świecie emocji’’. Dzieci 

poznały charakterystyczne cechy emocji oraz założyły słoik wspomnień. 

Dzieci z grupy XIII obchodziły ,, Dzień Postaci z bajek’’- rozmawiając o swoich ulubionych 

bajkach , oglądając prezentację oraz wykunując ilustrację swojego ulubionego bajkowego 

bohatera. 

W grupie zrealizowany został temat ,, Zdrowie’’- metoda projektu, w którym dzieci czynnie 

uczestniczyły. Przedszkolaki stworzyły siatkę pytań dotyczących tego w jaki sposób należy 

dbać o zdrowie oraz beczkę słów, poszukiwały odpowiedzi na nurtujące pytania 

przeprowadzając wywiad wśród bliskich osób. Dzieci wykonały zdrowy koktajl owocowy 

oraz syrop z cebuli. 

W ramach realizacji projektu ,,Emocja’’ dzieci obchodziły ,,Dzień tolerancji’’ , dowiedziały 

się co to znaczy być tolerancyjnym , odbyły rozmowę o tym jak szanować i akceptować oraz 

być wyrozumiałym względem drugiej osoby . 

Dzieci świętowały również ,,Dzień Praw Dziecka’’- dowiedziały się, że dzieci również mają 

swoje prawa i obowiązki oraz zapoznały się z nimi. 

W listopadzie grupa realizowała program „Chronimy dzieci”, przypominając sobie jak 

zachować się w ważnych dla nas i zarazem trudnych sytuacjach, do kogo zwrócić się o 

pomoc. 

Grupa wzieła udział w projekcie eTwinning „Autumn Play and Art Activities for Kids” 

wykonując zadania w ramach projektu , dzieci dowiedziały się jak jesienne tematy 

realizowane są w innych krajach. 

W grupie XIV  w ramach projektu ,,Zagrajmy’’ utworzona została gra ,, Poznajmy się’’. W 

ramach projektu ,,Zabawa Sztuką’’  dzieci poznały historię Słonia Elmera Davida Mc Kee, 

zapoznały się ze sztuką Picassa i zagrały w Roll a Picasso tworząc piękne dzieła. Dzieci 



wzięły udział w spektaklach on-line teatru Lalka z cyklu ,,Legendy Warszawskie’’ oraz,, 

Syrena’’. 

W grupie XV zrealizowany został ogólnopolski projekt ,, Tydzień bajek polskich’’. Dzieci 

zapoznały się z postacią Bolka i Lolka, Reksia, Misia Kudłatka oraz smokiem Wawelskim, 

wykonały zadania zadawane przez bohaterów a na koniec napisały list do Reksia. 

Grupa uczestniczyła również w lekcji muzealnej on-line Łazienki Królewskie, lekcja-,,Wąsy i 

peruki’’. Dzieci zapoznały się z moda z tej epoki.  Druga lekcja , w której dzieci brały udział 

to ,, Wiewiórki, myszy i szczurki czyli  mali mieszkańcy Łazienek Królewskich’’, 

przedszkolaki dowiedziały się jakie zwierzęta mogą tam spotkać. 

Dzieci brały udział w spektaklu on-line teatru Lalka z cyklu ,,Legendy Warszawskie’’ oraz 

,,Syrena’’. 

Grupa XVI realizowała temat metodą projektu badawczego „ Człowiek niezwykła maszyna” 

oraz kontynuacja projektu „Drzewo w czterech porach roku”. Przedszkolaki chętnie stawiały 

pytanie i hipotezy badawcze. Dowiedzieli się jak skomplikowany jest ludzki organizm, 

rozmawiali również o tym co jest dla niego zdrowe a co nie. W dalszym ciągu dzieci 

obserwują drzewa i budują wiedzę na temat otaczającej przyrody. 

W listopadzie realizowany został program „Chronimy dzieci”, zerówkowicze przypomniały 

sobie co to są emocje i jak sobie z nimi radzić. 

Z okazji Święta Niepodległości grupa przygotowala program artystyczny, dzieciwcielily się w 

rolę aktorów i nagraly przedstawienie i udostępniając je kolegom i koleżankom. 

Grupa wzieła udział w projekcie eTwinning „Autumn Play and Art Activities for Kids” dzieci 

mogly zobaczyć jakie jesienne zabawy i aktywności spotkać można u naszych partnerów w 

Hiszpani Turcji i Słowacji. 

Dzieci wziely udział w warsztatach Astro Fun podsumowały zdobytą wiedzę na temat 

kosmosu. 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/239040

