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LUTY to kolejny miesiąc pełen ciekawych wydarzeń, projektów i warsztatów, które 

miały miejsce w naszym przedszkolu. 

 

 W ramach „Wesołego Pędzelka w świecie metody projektów” kilka grup 

podjęło bardzo atrakcyjne działania. 

W dniach 14-18 lutego grupa VII realizowała projekt badawczy Książka. Dzieci 

poznały budowę książki oraz rodzaje literackie. Odbyły wirtualny spacer po bibliotece i 

drukarni. Rozwijały kompetencje matematyczne, wykorzystując metodę  „kodowanie na 

dywanie”. Nagrały aranżacje ruchową do utworu "Mała książka, wielki człowiek". 

Poznały etapy powstawania papieru i same stworzyły kartki metodą papieru czerpanego. 

 Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej 

rodziny, co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. 

Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi. Dlatego też w dniach 21 – 25 lutego 

grupa VI oraz grupa IX realizowała projekt badawczy Zawody. 

Dzieci poszerzyły wiedzę na temat wybranych zawodów wykonywanych przez 

dorosłych oraz dowiedziały się, jakie znaczenie odgrywa praca w życiu człowieka. 

Podczas projektu nie zabrakło ciekawych filmów edukacyjnych, zabaw badawczych 

oraz plastycznych. Do działań aktywnie włączyli się rodzice.  Mama Patrycji z grupy IX 

przybliżyła dzieciom zawód Agenta Turystycznego. Opowiedziała na czym polega praca 

w biurze podróży i kto najchętniej ją wykonuje. Zwróciła uwagę na to, że ludzie 

kochający piękno natury, pragnący spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, czują 

się tutaj najlepiej. Wskazała również na cechy charakteru, jakie człowiek powinien 

posiadać, aby dobrze wykonywać ten zawód. 

Grupa V realizowała natomiast projekt Emocje. Dzieci wzbogaciły wiedzę na 

temat emocji. Zgodnie uznały iż to, co czujemy nie podlega ocenie. Każdy z nas ma 

prawo czuć się zarówno szczęśliwym jak i złym. Najważniejszy jest sposób w jaki 

wyrażamy nasze emocje. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały różne stany 

emocjonalne. Przedstawiały swoje  uczucia w czasie zabaw pantomimicznych. 

Dowiedziały się również, co to są emotikony i gdzie je się stosuje. 

 Realizacja projektu „Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla 

smyka” dostarczyła dzieciom i nauczycielom w tym miesiącu wiele radości. W grupach 

zostały wprowadzone kolejne zabawy matematyczne ze zbiorku „Math and English”. 



Przedszkolaki utrwaliły znajomość pojęć long, short, high, low - długi, krótki, wysoko, 

nisko - mierząc za pomocą różnych przyrządów wszystkie przedmioty w salach. 

W grupach 3-latków dzieci poznawały nazwy figur geometrycznych, również  w 

języku  angielskim, wykorzystując przy tym mozaikę geometryczną. Rozwijały swoją 

kreatywność i wyobraźnię podczas tworzenia rakiet. 

Za oknem pojawiły się pierwsze wiosenne promyki słońca - dzieci wraz z 

nauczycielami chwytały je w swe dłonie, bawiąc się na świeżym powietrzu. Utrwalały 

przy tym piosenki „Make a circle”, What’s your favourite colour? i inne.  Dzięki temu 

przedszkolaki nie tylko rozwinęły umiejętności językowe, ale także podwyższyły 

sprawność ruchową. 

 14 lutego to kolejny wspaniały dzień w życiu naszego przedszkola. Wszystkie 

przedszkolaki obchodziły Walentynki. Zajęcia tego dnia ukierunkowane były na takie 

pojęcia jak: szczęście, miłość, przyjaźń i radość przebywania ze sobą. Znalazł się 

również czas na odrobinę kreatywności: w ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały 

piękne prace walentynkowe. Były również konkursy i tańce oraz mini - sesja zdjęciowa 

w „Walentynkowej fotobudce”. 

 „Tłusty Czwartek” – tego dnia tak, jak tradycja każe, nie obeszło się bez 

pączków. Na podwieczorek dzieci zjadły je z ogromnym apetytem. Poznały również 

tradycje i obrzędy związane z tym świętem, oglądały film edukacyjny „Tłusty 

Czwartek”. Słodki poczęstunek poprzedziły zabawy muzyczno - ruchowe, taneczne oraz 

zajęcia plastyczne. 

 W lutym przedszkolaki z grupy V i VI przygotowały dla swoich ukochanych 

babć i dziadków słowno - muzyczne programy artystyczne. Niestety ze względu na 

obostrzenia sanitarne zabrakło w tym roku wizyty seniorów w naszym przedszkolu. 

Przedstawienia zostały jednak nagrane i udostępnione dziadkom w formie online w 

aplikacji Teams. Mamy nadzieję, że chociaż w małej części wnuczęta sprawiły swoimi 

występami radość najbliższym. 

 W grupie V odbyły się warsztaty aktorskie online pt. „Ciemna strona 

Księżyca”. Dzieci miały okazję wcielić się w mnóstwo różnych postaci, odegrać 

towarzyszące im emocje i porozmawiać o ich znaczeniu. 

 25 lutego w ramach projektu „Podróże z Wesołym Pędzelkiem” przedszkolaki 

wybrały się w wirtualną podróż do słonecznej Italii. Podczas oglądania przygotowanej 

przez nauczycieli  prezentacji multimedialnej, poznały piękno tego nadmorskiego kraju, 

jego historię i kulturę, sławne postaci, znane miasta i charakterystyczne zabytki. Chętnie 

uczestniczyły także we wszystkich zaproponowanych aktywnościach, a najwięcej 

radości sprawiły im zabawy „San Martino” oraz „Włoska pizza” wg. M. Bogdanowicz. 



Z dużą frajdą powtarzały również słowa w języku włoskim. 

A co nam przyniesie kolejny miesiąc? Zobaczymy…. Na pewno będzie równie 

interesujący. 
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