
 

GRUDZIEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

 

Grudzień to miesiąc szczególnie lubiany przez wszystkie przedszkolaki. Mimo 

krótkich dni i szybko zapadającego zmroku dzieci świetnie bawiły się w naszym przedszkolu, 

oczekując na cudowny, świąteczny czas . 

W dniu 5 grudnia przedszkolaki z „Wesołego Pędzelka” wspólnie czekały na 

przybycie św. Mikołaja. Powitały go świąteczną piosenką. Mikołaj zaprosił dzieci do 

wspólnej zabawy. Razem z nim tańczyły i bawiły się w kole przy piosenkach o tematyce 

świątecznej, śpiewanych przez samego św. Mikołaja!!! Następnie nasz miły gość przekazał 

dzieciom ze starszych grup listy, w których zaprosił wszystkie zabawki z przedszkola do 

swojej krainy. W zamian za to dzieci w styczniu mają w swoich grupach same tworzyć 

własne zabawki (w ramach innowacji pedagogicznej „Przedszkole bez zabawek”). 

Tydzień później dzieci z grupy XIII i XV wybrały się do teatru „Guliwer” na spektakl. 

Podróż przebiegła w radosnej atmosferze ze śpiewem. 

W dniu 18 grudnia odbył się koncert „Kolędować nadszedł czas”. W czasie koncertu 

dzieci śpiewały kolędy i pastorałki, zapoznały się z tradycjami świąt Bożego Narodzenia. 

Panowała niezwykle radosna i sielska atmosfera, którą stworzył nam pan akordeonista  

Dzień później dzieci z gr XI i XII wybrały się do „Fabryki Elfów”. Elfy, na specjalnie 

życzenie Mikołaja oprowadziły najmłodszych po zakamarkach jego Wielkiej Fabryki. Dzieci 

wzięły udział w świątecznych przygotowaniach, ale również pomogły Elfom stworzyć eliksir 

Mikołaja. Podczas bajecznej podróży goście Fabryki odwiedzili 10 punktów z atrakcjami. 

Czekały na nich aktywności ruchowe, zagadki logiczne oraz inne zadania edukacyjne. Wizyta 

zwieńczona była spotkaniem z Mikołajem. 

Tuż przed świętami w każdej z grup odbyło się uroczyste spotkanie, na które 

zaprosiliśmy rodziców, dziadków, rodzeństwo. W grupie XI dzieci jako śnieżynki tańczyły, 

śpiewały, recytowały i grały na dzwoneczkach. Wspólnie ubierały choinkę i układały 

prezenty. Grupa XII przygotowała spotkanie o charakterze musicalowym. Dziewczynki-

śnieżynki i chłopcy-Mikołaje pomagali w zorganizowaniu świąt. Były prezenty, choinka, 

taniec i śpiew. Dzieci zagrały na instrumentach piosenkę „Twinkle, twinkle”. Grupa XIII 

zabrała nas do „Aniołkowa”, w którym mieszkańcy przygotowywali się do Świąt Bożego 

Narodzenia. Były kolędy, ubieranie choinki, zapalanie gwiazdek, a Owieczki pożyczyły 

Aniołkom swoje dzwoneczki, aby te mogły głosić święta. W grupie XIV dzieci 

zaprezentowały historię narodzin Jezusa Chrystusa. Nie zabrakło Maryi, Józefa, Pasterzy, 

Aniołków i Trzech Króli. Była również Nocka, pod której osłoną narodzi się maleńki Jezusek. 

Dzieci śpiewały kolędy i pastorałki Na zakończenie wykonały piosenkę „Merry Christmas”. 

Grupa XV zabrała nas do Betlejem i opowiedziała, zatańczyła, wyśpiewała historię o Bożym 



Narodzeniu. Grupa XVI jako Śnieżynki i Bałwanki śpiewem i tańcem wprowadziła nas 

w świąteczny klimat. Sale zdobiła dekoracja prezentująca cudowną, zimową aurę.  

Tuż przed świętami (21 grudnia) w naszym przedszkolu odbyła się zabawa 

integracyjna, podczas której – wszyscy ubrani na biało - powitaliśmy zimę i opowiadaliśmy 

sobie o tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną, dzięki której zobaczyliśmy, jak obchodzone są święta w innych krajach 

europejskich. 

Grudzień upłynął nam wśród wielu niesamowitych atrakcji. Dlatego z zaciekawieniem 

i radością oczekujemy tego, co przyniesie nam Nowy – 2019 - Rok . 
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