
 

 

WRZESIEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

Za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego. Pierwszego roku szkolnego dla wielu 

przedszkolaków, które rozpoczęły dopiero przygodę z „Wesołym Pędzelkiem” przy ulicy 

Dionizosa 12. Nasze przedszkole powiększyło się o cztery oddziały. Wszyscy bardzo się 

staramy, żeby czas spędzany tu na nauce i  zabawie upływał nam w miłej atmosferze.  

W ostatnich dniach sierpnia zorganizowane zostały zajęcia adaptacyjne dla wszystkich 

nowych przedszkolaków. Była to doskonała okazja do tego, by podczas wspólnych zabaw, 

tańców i śpiewów przełamać nieśmiałość, poznać nowych kolegów i koleżanki oraz panie, 

które będą pracowały w poszczególnych grupach. 

W dniu 5 września do grupy X („Motylki”) został zaproszony przedstawiciel straży 

miejskiej w ramach akcji „Umiem wezwać pomoc”. Celem spotkania było poznanie zawodu 

strażnika miejskiego oraz doskonalenie umiejętności wzywania pomocy w sytuacjach 

zagrożenia. Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach.   

Dzień później odbyło się zebranie z rodzicami, na którym zostały omówione 

wszystkie ważne sprawy dotyczące funkcjonowania grup. 

W dniu 12 września odwiedził nas teatr, dzięki któremu mogliśmy przenieść się w 

zaczarowany świat kultury i sztuki poprzez spektakl „Brzydkie Kaczątko”. Razem z 

tytułowym bohaterem przeżywaliśmy radości, smutki i troski. Ale - jak to w bajkach bywa - 

cała historia zakończyła się szczęśliwie. 

W naszym przedszkolu nie zapomnieliśmy o zmieniających się porach roku. Z tej 

okazji w dniu 25 września wszystkie przedszkolaki spotkały się w sali gimnastycznej na 

„Powitaniu Jesieni”. Na tę szczególną okazję dzieci wraz ze swoimi paniami przygotowały 

przepiękne opaski na głowę w kształcie kolorowych liści. Nasze ubrania również były w 

barwach jesieni. „Pani Jesień” przygotowała dla nas zabawy taneczne, zagadki, a także 

pokazała nam jakie są oznaki jesieni. Na koniec każda grupa wykonała ogromne, jesienne 

drzewo. „Pani Jesień” była zachwycona! 

W dniu 28 września wybraliśmy się w pierwsze w tym roku szkolnym „Podróże z 

Wesołym Pędzelkiem”. Podczas podróży „zwiedziliśmy” wszystkie kontynenty. Poznaliśmy 

zwyczaje, kulturę, ludzi, zwierzęta i najciekawsze miejsca na każdym kontynencie. Chwilę 

dłużej zatrzymaliśmy się w Europie, obejrzeliśmy prezentację multimedialną o Florencji, 

którą odwiedziły panie Kasia i Iwonka (podczas mobilności zorganizowanej w ramach 

projektu Erasmus+) oraz filmiki z podróży po Włoszech naszego kolegi-podróżnika, Franka. 

Dzięki podróży staliśmy się jeszcze bardziej ciekawi otaczającego nas świata. 

I tak wyglądał pierwszy miesiąc w „Wesołym Pędzelku”. Z niecierpliwością czekamy 

na kolejne wspaniałe przygody! 
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