
STYCZEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

 

Pierwsze zajęcia w naszym „Wesołym Pędzelku” rozpoczęły się co 

prawda jeszcze w grudniu, zaraz przed Świętami, ale wielu nowych 

przedszkolaków przybyło do nas już w styczniu i wesoło ich powitaliśmy. 

I choć pogoda nas nie rozpieszczała i byliśmy tylko na kilku spacerach, to 

uśmiech i entuzjazm nas nie opuszczały, nawet jeśli pierwsze dni w nowym 

miejscu dla wielu, szczególnie tych mniejszych były trudne. A trzeba przyznać, 

że dużo się u nas działo, bo od początku stycznia wystartowaliśmy z licznymi 

ciekawymi zajęciami adaptacyjnymi w grupach, a także z atrakcjami ogólno-

przedszkolnymi. Ale wszystko po kolei. 

W pierwszym tygodniu zaczęły się nasze regularne zajęcia w grupach, 

początkowo o charakterze adaptacyjnym i baśniowym, a później różne tematy 

zimowe i dotyczące naszych babć i dziadków. Rozpoczęły się także zajęcia 

dodatkowe, a więc język angielski, zajęcia muzyczne, gimnastyka korekcyjna, 

warsztaty taneczne i warsztaty muzyczne. Dzieciom aktywności te przypadły do 

gustu i widać, że z każdym kolejnym tygodniem z co raz większym 

entuzjazmem biorą w nich udział. 

Jak w karnawale przystało był też 

oczywiście bal przebierańców, który 

odbył się 12 stycznia. Ach cóż to był za 

bal! Bal nad bale. Piękne suknie 

u księżniczek, królowych, aniołków, 

elfów, czarodziejek i wróżek, wspaniałe 

stroje dzielnych strażaków, policjantów, 

żołnierzy, piratów, kosmonautów, spiderman’ów, superman’ów, batman’ów 



wojowników, Robin Hoodów, Minionków, budowniczych, konstruktorów 

i sportowców; śliczne kwiatuszki, grzybki, owocki, motylki, kotki, myszki, 

króliczki i różne zwierzaczki oraz groźne dinozaury, tygrysy i inne bestie, aż nie 

sposób tu wszystkich wyliczyć, bo i wśród pań nauczycielek nie zabrakło 

przebrań. W tanecznych kółeczkach, wirach 

i korowodach, przy iście karnawałowej muzyce 

i wspaniałych występach cyrkowych clowna i pieska 

– Lusi, bawiliśmy się wspaniale i szybko leciał nam 

czas. 

Niedługo zaś później, już 17 stycznia 

wybraliśmy się w „Podróż z Wesołym Pędzelkiem”. 

Pędzelek zabrał nas na wycieczkę po 

kontynentach, pokazując jakie zwierzęta 

tam żyją. Dowiedzieliśmy się także, w co 

bawią się 

dzieci na 

całym świecie i spróbowaliśmy też się w to pobawić. 

Radości, tańców i żartów przy tym nie brakowało. 

Wesoło jest z tym Pędzelkiem   

Kolejne zaś dni upływały nam na świetnej 

zabawie i oczywiście przygotowaniach do 

uroczystości z okazji Dni Babci i Dziadka, które w naszym przedszkolu 

świętowane będą w lutym. I nie tylko to czeka nas w kolejnym miesiącu więc 

już z niecierpliwością wypatrujemy różnych atrakcji, które wciąż przed nami… 
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