
LUTY W „WESOŁYM PĘDZELKU” 
 

Luty rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu wesoło, kolorowo i tanecznie.  

Już 1 lutego odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrały się w piękne, ciekawe 

stroje i wcieliły się w różne postacie. Wszyscy wspaniale się bawili. Tego dnia 

wykonane zostały również zdjęcia grupowe, które zostaną piękną pamiątką dla 

dzieci na długie lata. 

W dniu 6 lutego dzieci z grupy VI odwiedziły pobliską bibliotekę przy ul. 

Kowalczyka. Obejrzały prezentację o kosmosie. Miały także okazję obejrzeć 

książki dotyczące kosmosu i zdobyć nowe wiadomości na jego temat – na 

wszystkie pytania chętnie odpowiadała pani bibliotekarka.  

W czwartek, 8 lutego, dzieci z grup IV i VI pojechały na wycieczkę do 

Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Tam obejrzały wystawę dotyczącą 

kosmosu oraz film animacyjny „Pod wspólnym niebem”, dzięki któremu mogły 

sobie wyobrazić, że z każdego miejsca na Ziemi możemy obserwować gwiazdy, 

Księżyc, Słońce. Utrwaliły sobie również zdobyte wcześniej informacje o 

kosmosie. 

Następnego dnia, 9 lutego, przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. 

„Świstaka tropy na zachodzie Europy”. Razem z bohaterami przedstawienia – 

świstakiem i Unią Europejską podróżowały po wybranych krajach Europy 

zachodniej, aby poznać kulturę, wybrane słowa i inne ciekawostki dotyczące 

naszych zachodnich sąsiadów. Świstak próbował przekonać dzieci, że tylko w 

jego norce jest pięknie. Natomiast Unia starała się pokazać, że piękne miejsca 

można znaleźć w każdym kraju!  

W dniu 13 lutego świętowaliśmy Walentynki. Dzieci dowiedziały się co 

nieco o historii i tradycji tego święta. Nie zabrakło zabaw ruchowych, wesołych 

piosenek i tańców. Na zakończenie każda grupa wykonała wspólną pracę 

plastyczną – wykleiła duże serce czerwoną bibułą. 

Dzieci z grupy II i III pojechały na sztukę „Dziadek do orzechów” (16 

lutego). Zachwyciła je piękna muzyka i wspaniały taniec. Z pewnością jeszcze 

wiele razy będą chciały uczestniczyć w tego typu przedstawieniach.  

W tym miesiącu w naszym przedszkolu rozpoczął się cykl 

comiesięcznych eksperymentów Labolo. Podczas zajęć eksperymentalnych 

dzieci mają okazję poznawać podstawowe zagadnienia chemii i fizyki 



polisensorycznie, czyli wielozmysłowo. Będą mogły dowiedzieć się m. in. 

dlaczego pada deszcz, jak powstaje tęcza, co to są odciski palców itp. 

W dniu 23 lutego dzieci z całego przedszkola razem z Wesołym 

Pędzelkiem kolejny raz podróżowały po Europie. Spotkanie poświęcone było 

różnym dyscyplinom sportu, które z chęcią uprawiają Europejczycy. My także 

mieliśmy okazję wykazać się sprytem i sprawnością fizyczną podczas 

towarzyszącej „Podróżom…” Olimpiadzie Przedszkolnej – wszyscy 

zasłużyliśmy na złote medale! 
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