
Wrzesień w ,, Wesołym Pędzelku” przy ul. Liczydło 

29 i 30 sierpnia 2022 r. swoją nową przygodę z przedszkolem rozpoczęły 

najmłodsze dzieci i bardzo licznie wraz z rodzicami przybyły na zajęcia 

adaptacyjne. Z radością uczestniczyły w proponowanych aktywnościach i 

zabawach. Uśmiechnięte buzie świadczyły o tym, że spodobało im się w 

przedszkolu. Życzymy więc samych wspaniałych chwil i ciekawych przygód. 

Początek roku szkolnego przywitał nas piękną pogodą. Promienie słońca, 

bezchmurne niebo - to wszystko sprawiło, że byliśmy radośni, a uśmiech nie 

znikał z naszych twarzy. Nawet najmłodsze przedszkolaki bardzo szybko 

przyzwyczaiły się do nowej sytuacji, choć dla niektórych początki były dość 

trudne. Z czasem jednak dobrze i bezpiecznie poczuły się w swojej sali, w 

towarzystwie nowych kolegów i koleżanek oraz pracowników placówki.  

Przychodzą z uśmiechem na twarzy, są bardzo  ciekawe wszystkiego i chętne  do 

zdobywania nowych doświadczeń. 

Już 7 września – w grupach XIII, XIV i XV odbyło się spotkanie ze 

Strażnikiem Miejskim. Dzieci zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego. 

Utrwaliły swoje wiadomości na ten temat. Wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy. 

Znają numery alarmowe. 

21 września dzieci z przedszkola ,, Wesoły Pędzelek” świętowały swój dzień 

- Dzień Przedszkolaka. Wesołe zabawy, radosny śpiew brzmiał w całej placówce. 

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

konkursach. Zabawa była dla wszystkich miła i przyjemna. Na koniec każdy 

otrzymał medal ,, Dzielnego Przedszkolaka”.    

W czwartek 22 września podczas wspólnych zabaw integracyjnych przybyła 

do naszego przedszkola  ,,PANI JESIEŃ”. Wybrała kolor pomarańczowy, gdyż 

chciała razem z nami bawić się podczas Dnia Dyni. Było wspaniale. 

Przedszkolaki poznały wiele zabaw i piosenek o tematyce jesiennej w języku 

angielskim i polskim. Brały udział w konkursach, rozwiązywały zagadki jesienne. 

Poznały wiele gatunków dyni. Miały także możliwość zobaczenia, dotknięcia i 

powąchania wielu różnych skarbów jesieni”.  

We wtorek 27 września odwiedzili naszą placówkę 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.   

Podczas zabaw i zajęć w przedszkolu - 29 września – ogłoszony został 

ALARM PRZECIWPOŻAROWY ( próbna ewakuacja). Wszyscy szybko musieli 

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 rozpoczął się nowy cykl ,, Podróży z Wesołym Pędzelkiem”. 

Dzieci wyruszyły w pierwszą w tym roku podróż dookoła świata. Tym razem 

zwiedziły - Azję. Poznawały i utrwalały zdobyte wiadomości na temat tego 

kontynentu, a także pozyskały wiele kolejnych, ciekawych informacji. Wszyscy 

z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowanych aktywnościach, 

czerpali radość ze wspólnej zabawy, zadawali dodatkowe pytania, chcąc 

dowiedzieć się jeszcze więcej. Na zakończenie ,,azjatyckiej” podróży 

przedszkolaki wkleiły do swoich paszportów walizkę, symbolizującą odbytą 

wyprawę .      

Wydarzenia, które miały miejsce we wrześniu potwierdzają, że na pewno nie 

będzie nudno w „Wesoły Pędzelku” w tym roku szkolnym. 

Ciekawe co nam przyniesie kolejny miesiąc…? 
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