
Październik w „Wesołym Pędzelku” 

(ul. Dionizosa) 

 

Za nami drugi miesiąc roku szkolnego. W październiku mogliśmy cieszyć się piękną pogodą 

z dużą ilością słońca, co zachęcało do aktywności na świeżym powietrzu i wycieczek.  

W dniu 3 października grupa VII „Poziomki” wybrała się na wycieczkę do Filharmonii 

Narodowej. Podczas zwiedzania dzieci miały okazję podziwiać piękne sale koncertowe i poznać 

tajemnice instrumentów muzycznych.  

Z początkiem kolejnego tygodnia, wraz z „Podróżami z Wesołym Pędzelkiem” rozpoczęliśmy 

„Tydzień Hiszpański”. Dzieci miały okazję poznać flagę Hiszpanii, a także ciekawostki związane z 

kulturą i tradycją tego kraju. Poszerzyły swoją wiedzę o wiele interesujących informacji związanych 

między innymi z kuchnią hiszpańską, a także muzyką i sztuką. Wspólnie bawiły się w zabawy związane 

z tym pięknym krajem.  

W dniu 15 października w naszym przedszkolu miały miejsce dwie wycieczki. Grupa I 

„Tygryski” wybrała się wtedy do pobliskiej Biblioteki. Dzieci mogły poznać pracę bibliotekarza, a także 

poznały zasady obowiązujące przy wypożyczaniu książek, zostały zaproszone do korzystania z 

zasobów księgozbioru Biblioteki. Grupa VIII natomiast wybrała się na wycieczkę do „Fabryki 

Pomysłów”. Tego dnia, po południu, miało miejsce „Pasowanie na przedszkolaka”, wyjątkowa 

uroczystość w życiu dzieci. Mimo, że na twarzach dzieci było widać wielkie przejęcie, to dzielnie 

występowały dla swoich najbliższych. 

Następnego dnia grupy I, III, IV, VIII, IX i X wzięły udział w warsztatach z pierwszej pomocy z 

„Misiem Edziem”. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W dniu 17 października odbyły się kolejne warsztaty astronomiczne „Astro-fun” dla grup 

VI,VII,VIII i X. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o wiadomości związane ze słońcem, księżycem, i naszą 

planetą. 

W dniach 17-18 października we wszystkich grupach odbyły się warsztaty z policją „Z 

Borsukiem bezpieczniej”. Dzieci poznały zawód policjanta, poznały zasady bezpiecznego poruszania 

się po drogach, a także zasady bezpiecznego zachowania podczas zabawy. 

W dniu 18 października grupa II „Żabki” wybrała się także do „Warzywniaka” w ramach 

realizacji projektu badawczego „Warzywa”. 

W dniu 23 października dzieci oglądały przedstawienie „ Na jesiennym liściu”. Była to historia 

Skrzatów, które postanowiły zatrzymać lato.  

Grupa X „Motylki” w dniu 29. 10 uczestniczyła w wycieczce do pobliskiej Straży Pożarnej. 

Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się pracy strażaków. 

Październik w „Wesołym Pędzelku” był miesiącem bardzo aktywnym. Ciekawe co przyniesie 

listopad? 
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