
STYCZEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 
 

 

Nadszedł styczeń. Z mrozem, ze śniegiem, z „chlapą”, błotem i smogiem też. Ale - jak 

zwykle w naszym „Wesołym Pędzelku” - z dużą dawką radości i świetnej zabawy! I czego 

więcej nam trzeba? Nawet jeśli pogoda nie zawsze sprzyja spacerom i figlom na placu zabaw, 

to my, przedszkolaki „Wesołego Pędzelka” wiemy, jak dobrze się bawić i wesoło spędzać 

czas. 

Nowy rok szczególnym wyzwaniem rozpoczęły „Poziomki” i „Motylki”, w których 

przez dwa tygodnie realizowana była innowacja „Przedszkole bez zabawek”. Dzielne 

Starszaki (z maleńką pomocą pań nauczycielek) zrobiły sobie same zabawki z kartonów, 

tektury, papieru, plastikowych butelek i opakowań oraz innych materiałów wtórnych. 

Powstały prawdziwe cuda! Domki, pociągi, statki i łodzie, makiety miast, gry planszowe, 

szkielet człowieka, różne zwierzątka, wśród nich śliczne różowe świnki, a także tort 

i maszyna do robienia czekolady oraz inne wspaniałości, które można było później podziwiać 

na wystawie w holu naszego przedszkola. Trzeba przyznać, że postarały się te nasze 

Starszaki. Były bardzo pomysłowe, kreatywne i twórcze. Brawo! 

W styczniu rozmawialiśmy o zwierzętach zimujących w Polsce, o ich potrzebach 

i o tym jak poprawnie możemy im pomagać. Obserwowaliśmy przyrodę i pogodę, 

sprawdzaliśmy, jak mija czas – dni, miesiące, lat. Niektóre grupy udały się na ciekawe 

wycieczki np. na spektakl do teatru lub na warsztaty do „Fabryki Bombek”. 

Jak na karnawał przystało 23 stycznia odbył się wyczekiwany przez wszystkich wielki 

Bal Przebierańców. Na parkiecie naszej sali gimnastycznej przy wtórze skocznej muzyki 

wirowały wspaniałe postacie z bajek, książek, filmów, świata przyrody. Fantazji 

w przebraniach nie brakowało. Nie zabrakło też wspaniałych występów muzyczno-

artystycznych przygotowanych dla dzieci, były pokazy akrobatyczne Pani Inki, tańce 

i piosenki w karnawałowych rytmach oraz konkurs na królową i króla balu. W konkursie 

zwyciężyli…wszyscy!!! 

Wesoła, skoczna muzyka, tańce i śpiewy towarzyszyły nam przez cały ten miesiąc. 

Słychać i widać było je we wszystkich grupach w naszym przedszkolu, szczególnie, że 

przygotowaliśmy się wszyscy do obchodów Dnia Babci i Dziadka. Wykonaliśmy też piękne 

prezenty dla nich, wkładając w to całe nasze serduszka i z niecierpliwością oczekiwaliśmy 

spotkania z ukochanymi gośćmi.  

W dniu 25 stycznia odbyliśmy jak co miesiąc „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. 

Obejrzeliśmy prezentacje przedstawiające Polskę i Europę zimą. Zapoznaliśmy się 

z popularnymi w Europie sportami zimowymi oraz wspólnie bawiliśmy się przy zimowych 

piosenkach w języku polskim i angielskim. I wcale nie zrobiło się nam od tego zimno  

Styczeń zakończyliśmy przedstawieniem dla dzieci pt.: „Pierwsza bajka o smerfach”. 

Lubimy oglądać przedstawienia! 

I co, zgadzacie się teraz z nami, że my bywalcy „Wesołego Pędzelka” wiemy jak się 

dobrze bawić i wesoło spędzać czas? 

Wesoło jest z tym Pędzelkiem  
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