
Czerwiec w Wesołym Pędzelku 

 

Czerwiec w naszym przedszkolu był pełen wrażeń, więc o nudzie nie mogło być 

mowy  Już od pierwszych dni czekało na nas wiele atrakcji.  

4 czerwca nasze przedszkole odwiedziło mobilne planetarium, dzięki któremu 

mogliśmy poobserwować gwiazdy i zobaczyć jak różne rzeczy zachowują się w kosmosie.  

6 czerwca V i VI grupa wybrały się do Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. 

Białołęckiej na przedstawienie pt. „Kopciuch”.  

Zaś 8 czerwca „zerówkowicze” wzięli udział w Białołęckiej Olimpiadzie Sportowej, 

podczas której zajęły pierwsze miejsce. Wielkie brawa i gratulacje dla naszych laureatów! 

Odbyły się również ostatnie już w tym roku zajęcia z cyklu „Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem” podczas, których utrwaliliśmy wiadomości o świecie, które zbieraliśmy przez 

cały rok. Wszyscy nie możemy już doczekać się kolejnych przygód przeżywanych podczas 

podróży!  

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się Rodzinny Piknik, podczas którego 

wybraliśmy się w podróż po krajach europejskich. Odwiedziliśmy Włochy, Francję, Grecję, 

Wielką Brytanię i inne. Wszyscy świetnie się bawili! 

Między 12 a 14 czerwca przedszkolaki oficjalnie zakończyły rok szkolny. W tym roku 

pożegnaliśmy dwie grupy sześciolatków, które od września rozpoczną swoją przygodę ze 

szkołą. Wszyscy trzymamy za nich kciuki!  

19 czerwca odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem „Niebywała podróż”  

Kolejny tydzień zakończyliśmy konkursem recytatorskim organizowanym przez nasze 

przedszkole, który odbył się 22 czerwca. Musimy przyznać, że pod naszymi skrzydłami rosną 

prawdziwe gwiazdy ;) 

Nie mogło także w tym roku zabraknąć, jakże lubianego przez nasze przedszkolaki, 

dnia sportu. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego też 25 czerwca wszyscy 

promowaliśmy zdrowy styl życia podczas gier i zabaw.  

Na koniec miesiąca zaprosiliśmy do nas wszystkie przedszkolaki, które od września 

dołączą do naszego grona. Mamy nadzieję, że miło spędziły z nami czas na zajęciach 

adaptacyjnych i z otwartymi ramionami przyjmiemy je w nowym roku szkolnym.  

A teraz już czas na wakacje  Wszystkim przedszkolakom i ich rodzinom życzymy 

udanych wakacji!!! 

Widzimy się we wrześniu   
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