
Wrzesień w Wesołym Pędzelku – Oddziały Zamiejscowe 

 

Wrzesień w Oddziałach Zamiejscowych „Wesołego Pędzelka” upłynął 

naprawdę w miłej atmosferze. Co prawda  maluszki poznawały dopiero 

przedszkole i czasem w ich  oczach można było dostrzec łzy, ale  ciekawe 

propozycje zabaw i różnych imprez natychmiast poprawiały humor. 

15 września 2022 r. grupy III, VI, VII, VIII, IX,  X wzięły udział w 

obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki. Dzieci wykonały wiele trudnych 

zadań z kropką w roli głównej. Współpracowały ze sobą w grupach, 

doświadczając przy tym sytuacji, w których wzajemna pomoc i empatia była 

bardzo ważna.  

21 września 2022 r. nasi wychowankowie świętowali swój dzień - Dzień 

Przedszkolaka. Wesołe zabawy, radosny śpiew rozbrzmiewał w całej placówce. 

Dzieci z chęcią i dumą wykazywały się wiedzą i umiejętnościami w różnych 

konkursach. Zabawa była dla całej społeczności miła i przyjemna. 

23 września 2022 r. wszystkie przedszkolaki powitały nową porę roku – 

jesień. Tego dnia królował w placówce ulubiony kolor Pani jesieni – 

pomarańczowy. Było dużo muzyki i atrakcyjnych zabaw, tym bardziej, że 

powitanie tej pięknej, barwnej, choć zmiennej pory roku, połączone było z 

Dniem Dyni. 

27 września 2022 r. przedszkole odwiedzili artyści z Teatru Dur - Moll z  

przedstawieniem pt. ,, Niezwykła podróż”.   Zaprosili wszystkich do udziału w 

niezwykłej podróży, podczas której dzieci leciały na czarodziejskim dywanie, 

wędrowały w butach stumilowych i poznawały zabawne zwyczaje panujące w 

różnych częściach świata. Razem z wróżką i małą Amelką odwiedziły mroźny 

biegun północny, dalekie Chiny i przeplataną lianami dżunglę, a także poznały 

przyjaznych mieszkańców tych krain. Wszystko to ubarwione melodyjnymi 

piosenkami i interakcją z widzami spowodowało, że dzieci bardzo chętnie 

dołączały się do proponowanych wyzwań ruchowych.   

29 września 2022 r. w placówce odbyła się próbna ewakuacja.  Wszyscy 

musieli jak najszybciej opuścić budynek przedszkola. Pani dyrektor mierzyła 

czas. Okazało się, że zarówno dzieci, jak i personel znakomicie wywiązali się z 

zadania i otrzymali pochwałę. 

30 września 2022 r. rozpoczął się nowy cykl ,, Podróży z Wesołym 

Pędzelkiem”. Dzieci wyruszyły w pierwszą w tym roku podróż dookoła świata. 

Poznawały i utrwalały nazwy kontynentów i oceanów.  

We wrześniu odbyło się również wiele ciekawych imprez i spotkań w 

poszczególnych grupach. 

Swoją obecnością zaszczycili przedszkole rodzice z grupy III, V, VII, VIII, 

X. W ramach akcji ”Cała Polska czyta dzieciom” zapoznali przedszkolaków  ze 



swoimi ulubionymi utworami literackimi. Dzieci były bardzo dumne z 

rodziców. Zachęcamy innych do udziału w tej wartościowej akcji.  

16 września 2022 r. w grupie I dzięki współpracy i pomocy mamy jednego 

z wychowanków  odbyły się zajęcia na temat “Owoce są smaczne i zdrowe”. 

Dzieci poznały wartości odżywcze owoców, próbowały świeżo wyciskanych 

soków. 

23 września 2022 r. również dzięki inicjatywie rodziców przedszkolaki z 

grupy I miały przyjemność spotkać się z przedstawicielami Straży Pożarnej. 

Obejrzały wóz strażacki i jego wyposażenie, pozyskały informacje o przebiegu 

akcji ratowniczej, miały możliwość zadawania pytań.  

16 września 2022 r. jeden z rodziców z grupy VII odwiedził przedszkole i 

opowiedział o swoim zawodzie programisty. Dzieci były bardzo 

zainteresowane. Zachęcamy innych rodziców do podobnych przedsięwzięć.  

30 września 2022 r. w również grupie VII dziewczynki sprawiły chłopcom 

niespodziankę z okazji „Dnia Chłopaka”. Miło było patrzeć, jak uśmiech 

rozjaśniał twarze męskiej części Motylków. Dzień chłopaka” obchodziła także 

grupa VIII.  

Wrzesień minął wszystkim bardzo szybko. Z dużym zainteresowaniem 

czekamy teraz na październikowe niespodzianki.  

 

 

 

 


