
STYCZEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU” 

(Dionizosa) 

 

 Nowy Rok niesie ze sobą nowe wyzwania i atrakcje w „Wesołym Pędzelku”. Nawet 

jeśli pogoda nie zawsze sprzyja spacerom i figlom na placu zabaw, to przedszkolaki wiedzą, 

jak dobrze się bawić oraz wesoło i kreatywnie spędzać czas.  

   Podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej – XX już 

edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. 

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Wszystkie przedszkolaki z wielkim 

zaangażowaniem zbierały „grosiki” do swoich puszek. Każdy przynosił tyle, ile mógł! Te 

dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości, 

gotowości niesienia pomocy drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się 

zjednoczyć i wspólnie wiele zdziałać. Najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą 

stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu 

dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Uświadamiamy naszym 

przedszkolakom, że nie możemy być obojętni na los innych. Po zakończonej 2 stycznia akcji 

zebrane pieniążki zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone 

a później przesłane na adres Towarzystwa Nasz Dom. 

      Nowy Rok szczególnym wyzwaniem rozpoczęły grupy 5-cio i 6-cio latków, w których 

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

z pomocą pań nauczycielek oraz chętnych rodziców wykonywały zabawki z kartonów, 

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

Powstały prawdziwe cuda! Domki, zamki, pociągi, telewizory, makiety miast, gry planszowe, 

dinozaur oraz różne zwierzątka i inne wspaniałości, które można było później podziwiać na 

wystawie w holu naszego przedszkola! 

   W dniu 9 stycznia w naszym przedszkolu odbył się kolejny comiesięczny koncert dla 

dzieci pt. „W rzeszowskiej izbie. Suita pieśni i tańców rzeszowskich” Celem koncertu było 

kształtowanie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych dzieci.  

   Dzień wcześniej przywitaliśmy zimę zabawami integracyjnymi na sali gimnastycznej. 

Wspólnie tańczyliśmy i wykonywaliśmy zimowe prace plastyczne w grupach. 

   W dniu 13 stycznia odbyły się Podróże z Wesołym Pędzelkiem. Obejrzeliśmy 

prezentacje przedstawiające zimę w różnych krajach Europy oraz „Zimowe zabawy 

sportowe”. 

 Ale styczeń był dla wielu grup pełen dodatkowych atrakcji – dzieci uczestniczyły 

w wycieczkach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi osobami. Grupa VII była w Polskim 

Związku Niewidomych na warsztacie „laboratorium ciemności”, natomiast grupy II, V i VII 

wybrały się na wycieczkę do Fabryki Merry Angel. 15 stycznia wszystkie przedszkolaki 

uczestniczyły w warsztatach z ceramiki, na których wykonały i ozdobiły piękne serduszka. 

17 stycznia grupy: I, V, VIII i X uczestniczyły w warsztatach kulinarnych „3..2..1.. Kosmos!” 

organizowanych przez Akademię Małego Kuchcika. Dzieci wykonały i udekorowały 

ciasteczkowe rakiety, planety oraz gwiazdki. Upiekły przepyszne muffinki z błyszczącym 

lukrem. Każdy uczestnik otrzymał dymiący napój astronauty oraz galaktyczne lody. 



 W ostatnich dniach stycznia odbywały się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Rodzinna, radosna atmosfera, która towarzyszyła temu wydarzeniu pokazuje, jak wielką rolę 

w wychowaniu dzieci pełnią Babcia i Dziadek. Dzieci za miłość i serce podziękowały 

wierszem, piosenką i samodzielnie wykonanym upominkiem. Wszystkim Babciom, 

wszystkim Dziadkom życzymy zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień i dużo radości. 

 Na koniec miesiąca - 31 stycznia odbył się Bal Karnawałowy. Do naszego Przedszkola 

przyjechały panie animatorki, które bardzo interesująco poprowadziły zabawę. Były tańce, 

konkursy i wesołe animacje. Bal karnawałowy to dla przedszkolaków dzień niezwykły, 

wyczekiwany, który dostarcza wielu przeżyć i radości. Tego dnia już od samego rana 

pojawiały się u nas kolorowe postacie bajkowe i nie tylko. Dzieci przebrane były za 

bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki, królewny, motylki, kotki, smoki, 

strażaków, policjantów i wiele, wiele innych. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz 

zachęcał do wesołej zabawy. Nie obyło się również bez pamiątkowych zdjęć. Kiedy pojawiły 

się pierwsze rytmy wesołej muzyki przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły pląsy, tańce i 

zabawy, którym towarzyszyło wiele emocji, radości, uśmiechu. Wszyscy z pewnością będą 

miło wspominać ten wyjątkowy dzień.  

  Ciekawe, co przyniesie nam luty…  
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