
Październik w „Wesołym Pędzelku” 

Za nami drugi miesiąc roku szkolnego. Pełen radości i dobrej zabawy. 

W dniu 3 października nasze przedszkole odwiedziło przenośne planetarium. Dzieci 

brały udział w zajęciach warsztatowych, na których poznały Układ Słoneczny, a później 

samodzielnie wykonały emblematy znaków zodiaków. Oprócz tego obejrzały pokaz: 

zobaczyły wszystkie planety, Słońce, Księżyc, znaki zodiaku, Drogę Mleczną. Była to 

niezwykła przygoda szczególnie dla przedszkolaków, które pierwszy raz uczestniczyły w 

takim wydarzeniu. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” Zabawy ruchowe mają zbawienny wpływ na 

zdrowie i samopoczucie dziecka. Nie tylko wzmacniają odporność i sprzyjają rozwojowi 

fizycznemu, ale i dotleniają jego organizm, dlatego 17 października odbyły się Jesienne 

Zabawy Ruchowe. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach sportowych np. zbieranie 

kasztanów, podawanie dyni, pokonywanie slalomu z tacą pełną kasztanów. Bawiliśmy się 

przy piosenkach w języku polskim i angielskim. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

19 października – ten dzień na pewno zostanie w pamięci wielu przedszkolaków (i ich 

rodzin) na dłużej. Tego dnia miało miejsce „Pasowanie na przedszkolaka”, wyjątkowa 

uroczystość w życiu dzieci. Na ich twarzach malowały się wielkie emocje, ale mimo 

wszystko były w stanie z uśmiechem na twarzy śpiewać piosenki, za co zostały nagrodzone 

gromkimi brawami. Pani Dyrektor za pomocą „Czarodziejskiego ołówka” dokonała 

uroczystego „Aktu pasowania”. Później dzieci udały się do swoich grup, gdzie już czekał 

przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, 

pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pań nauczycielek.  

W dniu 24 października nasze przedszkole odwiedziła grupa teatralna. Obejrzeliśmy 

przedstawienie pt. „Misiowa Draka o Drogowych Znakach”. Obejrzeliśmy historię Misia, 

który bardzo chciał nauczyć się jeździć na rowerze. Papuga – Ara - uświadomiła Misiowi, że 

musi poznać znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, żeby móc bezpiecznie jeździć na 

rowerze. 

Była to bardzo cenna lekcja dla wszystkich dzieci. 

Dwa dni później odbyły się „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. Tym razem 

podróżowaliśmy po Unii Europejskiej. Poznaliśmy hymn i flagę Wspólnoty, obejrzeliśmy 

film o prawach i obowiązkach wiążących się z obecnością w UE. Bawiliśmy się przy 

piosenkach w języku polskim i angielskim. Było przy tym dużo uśmiechu i zabawy. Na 

koniec zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”, zachowując odpowiednią postawę 

próbowaliśmy wykonać aż cztery zwrotki naszego hymnu! 

Ciekawe co nam przyniesie kolejny miesiąc?  
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