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Czerwiec w „Wesołym Pędzelku” wypełniony był wieloma atrakcjami.   

Już w pierwszych dniach tego pięknego miesiąca w ogrodzie przedszkolnym przy ul. Liczydło 

3a  odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Razem na europejskich podwórkach”. Celem pikniku było 

promowanie edukacji włączającej, współpracy międzynarodowej, w tym naszych projektów z 

programu Erasmus+ oraz integracja społeczności lokalnej. Rodzice wraz z nauczycielami 

przygotowali pod kolorowymi namiotami kilka stanowisk, przy których można było nie tylko 

dowiedzieć się ciekawostek o wybranych krajach europejskich, poznać smak tradycyjnych potraw, 

zagrać w znane gry podwórkowe, ale także pozyskać wiedzę na temat edukacji włączającej i 

spróbować swoich sił w różnych aktywnościach. Wszyscy bawili się wspaniale.  

15 czerwca odbyły się w poszczególnych grupach warsztaty o bezpieczeństwie. Jest to 

niezwykle istotne szczególnie teraz, gdy zbliżają się wakacje. Przedszkolaki dowiedziały się więc, jak 

postępować w różnych trudnych sytuacjach dnia codziennego. Przypomniały sobie również 

podstawowe przepisy ruchu drogowego.  

20 czerwca dzieci uczestniczyły w  warsztatach medycznych. Głównym tematem było 

zdrowe odżywianie i  jego znaczenie dla zdrowia człowieka. Dzieci dowiedziały się, które produkty 

są zdrowe, a więc warto je spożywać, a których należy unikać.  Na koniec warsztatów wykonały 

pracę plastyczną „Zdrowy talerz”. 

W okresie od 22 maja do 23 czerwca przedszkole odwiedzili wyjątkowi goście – alpaki. 

Poszczególne grupy spotykały się z nimi w ogrodzie przedszkolnym, więc niezbędna była dobra 

pogoda. Warto było jednak czekać. Dzieci nie tylko mogły dokładnie przyjrzeć się tym niezwykle 

łagodnym zwierzętom, pogłaskać je, nakarmić, ale także dowiedzieć się skąd pochodzą, co lubią, 

jakie mają zwyczaje.  

Czerwiec to również miesiąc, w którym odbywają się uroczyste zakończenia roku 

przedszkolnego. Każda grupa przygotowała wspaniały występ. Były więc przedstawienia, piosenki, 

wiersze i pokaz tańca. Rodzice byli zachwyceni umiejętnościami dzieci, a Panie z dumą patrzyły na 

swoich podopiecznych. Była też smutna chwila …. Żegnaliśmy bowiem dzieci z najstarszych grup, 

które po wakacjach rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej. Życzymy im samych sukcesów i 

mamy nadzieję, że znajdą czas, aby nas odwiedzić w przyszłości. Zdjęcia i dyplomy będą im 

przypominały szczęśliwe chwile, które spędziły w naszym przedszkolu.   

 

 


