
Z życia przedszkola 

Listopad w „Wesołym Pędzelku” 

Przedszkole przy ul. Dionizosa 

Za nami trzeci już miesiąc roku przedszkolnego. W listopadzie przedszkolaki bawiły 

się, tańczyły, śpiewały, ale też poznawały historię Polski świętując setną rocznicę Odzyskania 

Niepodległości. 

Dnia 9 listopada odbyły się „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. Tego dnia ubrani na 

biało-czerwono zwiedzaliśmy Polskę. Nasze panie opowiedziały nam o trudnej historii naszej 

ojczyzny, dlaczego doszło do trzech rozbiorów i jakie konsekwencje się z nimi wiązały. 

Później dzieci dokładnie przestudiowały mapę naszego kraju poszukując miejsc, z których 

pozdrawiały nas osoby z przygotowanych specjalnie dla nas krótkich filmów! A o godzinie 

11:11 przedszkolaki, panie dyrektorki oraz cały personel przedszkola – wszyscy wspólnie 

odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Była to bardzo uroczysta 

i wzruszająca chwila. 

Kilka dni później, 14 listopada, grupy I oraz IV odwiedził uczestnik Powstania 

Warszawskiego. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się z relacji uczestnika tych trudnych 

wydarzeń o wojnie, Powstaniu Warszawskim, jak ciężkie to były czasy dla wszystkich 

Polaków. Oby już nigdy się nie powtórzyły… To niesamowite spotkanie było wielkim 

przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli.  

Tego samego dnia w grupach III, VIII, XI oraz X odbyły się warsztaty 

stomatologiczne. Panie higienistki instruowały, jak prawidłowo myć zęby oraz co jeść, aby 

się nie psuły. Dzieci mogły zobaczyć prawdziwe przyrządy stomatologiczne, z którymi 

spotykamy się u dentysty. Tym razem to przedszkolaki mogły wcielić się w tę rolę 

profesjonalnie szczotkując, „malując” i nitkując ząbki. 

Po obiedzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Jesień w oczach dzieci”. Jury miało 

niezwykle trudne zadanie, ponieważ wszystkie zgłoszone prace były fantastyczne! Obrady 

trwały bardzo długo, ale wreszcie wybrano zwycięzców. Wszystkim serdecznie gratulujemy 

i już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 

 Chyba każdy przedszkolak ma swojego pluszowego przyjaciela, do którego zawsze 

może się przytulić. To ich święto – Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - 

obchodziliśmy 23 listopada. Tego dnia każdy mógł przynieść do przedszkola swoją ukochaną 

maskotkę. Przedszkolaki wraz z misiami uczestniczyły w zabawach zorganizowanych na sali 

gimnastycznej. Radości nie było końca! 

 W dniu 26 listopada nasze przedszkolaki obejrzały spektakl pt. „Legenda białego 

orzełka”. Mały orzełek przechodzi wiele trudnych prób, aby udowodnić, że to właśnie on 

powinien znaleźć się na polskim godle. 

 Tego samego dnia odbyło się rozstrzygnięcie X Międzyprzedszkolnego Konkursu 

Literackiego „Bajki Rodzinne”. Tym razem temat brzmiał: „Bajka o Polsce. I love Poland”. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. 

 Dnia 28 listopada w grupie X i VII odbyły się warsztaty o tematyce „Jesteś widoczny, 

jesteś bezpieczny”. Przedszkolaki odwiedziła pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego. Dzieci wiedzą już chyba wszystko o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, 



a także o odpowiednim ubraniu - założeniu odblasków na wieczorny spacer lub powrót 

z przedszkola do domu.  

 W dniach 28 i 30 listopada odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych dla 

rodziców zorganizowane przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 W listopadzie w każdej z grup odbył się cykl zajęć według scenariusza „Chronimy 

dzieci” (Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę). W sposób przystępny dla przedszkolaków 

rozmawialiśmy o emocjach, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, kto to jest zaufana osoba, 

które tajemnice nie są dobre, dlaczego zakrywamy miejsca intymne naszego ciała 

 Naszym popołudniowym zabawom integracyjnym towarzyszyły tradycyjne zabawy 

i wróżby andrzejkowe. Podobno kolejny miesiąc w naszym przedszkolu ma być równie 

magiczny   
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