
Grudzień jest magicznym miesiącem w roku.  

W Wesołym Pędzelku na Liczydle wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Na realizację 

niektórych działań wpływ miała sprzyjająca aura, która obdarowała nas przez kilka dni dużą 

ilością śniegu. Przedszkolaki uległy magii białego szaleństwa. Wszystkie grupy ulepiły 

bałwany, które można było podziwiać w naszym przedszkolnym ogrodzie. Piękny biały śnieg 

dzieci wykorzystały również do bitwy na śnieżki. Zabawa była wspaniała, a uśmiechy nie 

schodziły z dziecięcych twarzy. Cała społeczność przedszkolna nie zapomniała jednak o tym, 

że ten biały puch, chociaż cieszy ludzi, to przysparza problemy zwierzętom. Dzieci pamiętały 

więc o naszych ptasich i wiewiórczych przyjaciołach i codziennie je dokarmiały. Odwiedzali 

nas również rodzice, którzy chętnie czytali przedszkolakom piękne, zimowe oraz świąteczne 

opowieści, za co bardzo im dziękujemy.  

Telegraficzny skrót grudnia 2022 roku: 

1-5 grudnia - ubieranie choinki. Każda grupa w swojej sali ubrała choinkę, zawieszając na 

niej kolorowe światełka i lampki. Grupa XIV w tym roku przyozdobiła swoje drzewko małymi 

pluszakami, które przedszkolaki przyniosły z domu.  

6 grudnia – „Mikołajkowe podchody”. Mikołaj postanowił odpocząć w swoje imieniny, ale 

wiadomo, że nie pozostawił dzieci bez małych podarunków. W tym roku postanowił je schować 

w przedszkolu, a przedszkolakom zostawił list z instrukcją, jak je odnaleźć. Wielki uśmiech 

pojawił się na twarzach dzieci, kiedy udało się odnaleźć worki pełne prezentów. 

8 grudnia - zabawy z Mikołajem. Tego dnia Mikołaj odwiedził  przedszkole i zaprosił ze 

Śnieżynką do wspólnej zabawy. Razem z Mikołajem i jego zaprzęgiem dzieci ruszyły więc do 

jego krainy. Dowiedziały się tam, jak wygląda praca Mikołaja. Były bardzo szczęśliwe, kiedy 

okazało się, że Mikołaj przywiózł do przedszkola kolejne prezenty, a nawet  listy do starszych 

grup. W liście, który otrzymała grupa XIII, XIV i XV Mikołaj poinformował przedszkolaki, że 

w styczniu lub w lutym zabierze zabawki na dwutygodniowe wakacje do swojej krainy. W tym 

czasie dzieciaki, będą tworzyły samodzielnie zabawki z kartonów oraz innych materiałów.  

12-13 grudnia - Jasełka. Ze względu na niską frekwencję w grupach, jasełka odbyły się w 

tylko grupie XI i XIV. Grupa XI miała okazje wystawić swoje pierwsze jasełka, a grupa XIV 

ostatnie. Piękne występy dzieci wzruszyły rodziców oraz wprowadziły w magiczną atmosferę 

świąt Bożego Narodzenia.  



13 grudnia - wizyta pani z biblioteki. Tego dnia grupę XI odwiedziła pani bibliotekarka z 

zaprzyjaźnionej biblioteki. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca 

bibliotekarki, co znajduje się w bibliotece oraz po co się do niej chodzi.  Pani przygotowała 

dzieciom niespodziankę i przyniosła ze sobą książkę z piękną bajką. Przedszkolaki z 

zaciekawieniem wysłuchały bajki i zaprosiły panią na kolejną wizytę w przedszkolu.  

16 grudnia – „Podróże z Wesołym Pędzelkiem- Malta”. Przedszkolaki poznały kulturę 

europejskiej wyspy. Dowiedziały się, jaka występuje tam roślinność oraz jakie zamieszkują ją 

zwierzęta. Zdobyły również wiedzę na temat sposobu i możliwości podróży na Maltę oraz 

informację o panującym tam klimacie. Wymieniły także nazwy wszystkich kontynentów, które 

znajdują się na naszej planecie. 

20 grudnia – „Powitanie Zimy”. Tego dnia wszystkie grupy wzięły udział we wspólnych 

zabawach na sali gimnastycznej. Dzieci przywitały tańcem, piosenką i innymi aktywnościami 

nową porę roku – zimę. Dowiedziały się, jakie zmiany następują w przyrodzie w tej porze roku 

i jakie zwierzęta ją lubią. Następnie wzięły udział w quizie na temat wiedzy o zimie. Na koniec 

każda grupa wykonała taniec śnieżynek.  

22 grudnia - Przedszkolna Wigilia. Wszystkie dzieci zostały zaproszone do sali 

gimnastycznej, na której odbyła się uroczysta Wigilia. Było wspólne śpiewanie kolęd oraz 

przypomnienie tradycji wigilijnych. Dzięki wspólnie spędzonemu czasu, dzieci zostały 

wprowadzone w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.  

 


