
Z życia przedszkola 

W styczniu w Wesołym Pędzelku na ul. Liczydło odbyło się wiele ciekawych imprez i 

uroczystości.  

Był to czas pełen karnawałowych zabaw oraz wzbogacania wiedzy  o otaczającym 

świecie. Podjęto wiele atrakcyjnych działań.. 

12 stycznia we wszystkich grupach zorganizowane zostały warsztaty stomatologiczne 

pt. ,, Zdrowe ząbki mam”. Przedszkole odwiedziła Pani stomatolog, która opowiedziała o  

głodnych bakteriach próchnicy, szczotkowaniu zębów oraz zdrowym odżywianiu. Pokazała, 

jak należy skutecznie dbać o zęby. Przedszkolaki  miały możliwość zweryfikowania swojej 

wiedzy w praktyce - ćwiczyły  na fantomach.  

13 stycznia wszystkie przedszkolaki: starsze i młodsze przebrały się w stroje 

karnawałowe i wybrały się na fantastyczny bal, na którym nie zabrakło muzyki i wspólnych 

tańców, konkursów oraz atrakcji głównej - prezentacji strojów wraz z wybraniem króla i 

królowej balu.  

18 stycznia nadszedł czas, aby wzbogacić wiedzę na temat naszego ciała. Podczas 

zorganizowanych w przedszkolu  warsztatów medycznych dzieci poznawały układ  kostny.  

Bawiąc się szukały odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, zobaczyły szkielet kostny oraz 

mogły go dotknąć. Dokonały operacji ,,misia Zdzisia” oraz wykonały pracę plastyczną 

dotyczącą prześwietlenia swoich dłoni promieniami rentgena.  

28 stycznia całe przedszkole wybrało się w,, Podróż z Wesołym Pędzelkiem” do 

Irlandii. Przedszkolaki w toku atrakcyjnych zabaw miały możliwość  poznania tradycji tego 

kraju oraz jego symboli narodowych. Dzieci obejrzały film edukacyjny na tablicy 

multimedialnej,  poznały ciekawostki dotyczące Irlandii, rozmawiały o zielonej wyspie,  

uczestniczyły w zabawach ruchowych proponowanych przez irlandzkiego skrzata. 

W styczniu przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyły w akcji ,, Góra Grosza”. 

Wrzucały zgromadzone   wcześniej monety do specjalnie przygotowanych skarbonek.  Celem 

akcji było udzielenie wsparcia osobom potrzebującym, w tym dzieciom z domów dziecka.  

Empatyczną postawą wykazała się nasza społeczność przedszkolna również podczas zbiórki  

karmy oraz artykułów dla zwierząt ze schroniska. 

W styczniu grupę maluszków odwiedziła mama jednego z wychowanków. Zaprosiła 

dzieci do wspólnego wysłuchania ciekawej bajki. Przedszkolaki bardzo uważnie śledziły 

przebieg akcji.  Aktywnie uczestniczyły w rozmowie na temat przeżyć bohatera utworu. 

Kontynuowano także pracę metodą projektów. W grupie XII  zrealizowany został temat 

-,, Wynalazki”. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na ten temat. Uczestniczyły również w 

projekcie eTwinning pt. ,, The codes of future- Museum”. 

W ramach akcji ,, Rodzinne czytanki” grupę XIII odwiedziła  mama jednego z 

przedszkolaków. Zapoznała dzieci z bardzo intersującą historią. Zrealizowany został również 

temat metodą projektu pt.  ,, Zegar. Przedszkolaki najpierw ułożyły pytania, na które 

chciałyby poznać odpowiedzi, a potem w toku różnych czynności samodzielnie zdobywały 

nową wiedzę. Nie zapomniano również o bardzo bliskich naszym sercom babciach i 

dziadkach. Uroczyście obchodzono ich święto. Wiersze i piosenki zostały nagrane na kamerę 



wideo i umieszczone w aplikacji Teams. Zapewne dziadkowie byli szczęśliwi oglądając 

występy dzieci. 

W grupie XV realizowano projekt ,, Drzewo”. Przedszkolaki w tej grupie również 

stworzyły siatkę najbardziej nurtujących ich pytań, a potem wspólnie poszukiwały 

odpowiedzi na nie.  Obejrzały różne wytwory z drewna. Dużym zainteresowaniem cieszył się 

także film edukacyjny opowiadający o tym,  jak wiele zawdzięczamy drzewom i zachęcający 

do dbania o nie.  

Grupa XV nie zapomniała również o kochanych babciach i dziadkach. Nagrano  

świąteczne muzyczno - taneczne przedstawienie, który było niezwykle oryginalnym 

prezentem.  Dzieci włożyły ogrom serca w  jego przygotowanie. Rodzice także sprawili 

dzieciom niespodziankę. Dwie mamy zaszczyciły grupę swoją obecnością. Na dodatek 

przyniosły bardzo ciekawe książki do czytania. Przedszkolaki słuchały ich treści z zapartym 

tchem. W ramach podziękowań  za ,, Rodzinne czytanie” przedszkolaki zaprosiły mamy do 

wspólnej zabawy muzyczno-tanecznej. 

 

                                            Opracowanie 

    Justyna Utnicka 


