
Luty w Wesołym Pędzelku 

(ul. Liczydło) 

 

 

Luty przyniósł nam wiele atrakcji, nasi podopieczni nie mogli narzekać na brak 

wrażeń. 

Zaczęło się od „Zimowych zabaw sportowych”, które odbyły się 7 lutego. Chociaż 

zima zrobiła nam psikusa w tym roku, wyobraźnia dzieci i pań nie zna granic, o czym 

świadczyła udana zabawa. Brak śniegu nie pozbawił nas możliwości zabaw na „saneczkach” 

czy „nartach”. Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego! 

Kilka dni później (11lutego) dzieci uczestniczyły w koncercie pt. „Kieleckie zapusty”. 

Z wielkim zainteresowaniem poznawały obrzędy i zwyczaje związane z końcem karnawału. 

A tymczasem dzień zakochanych nadchodził wielkimi krokami! Całe przedszkole 

czekało na pocztę walentynkową i wspólne zabawy. W dniu 14 lutego dzieci poznały historię 

św. Walentego oraz miały możliwość obdarowania ukochanej osoby własnoręcznie wykonaną 

walentynką. 

Natomiast 17 dnia tego miesiąca przenieśliśmy się w świat ,,Podróży z Wesołym 

Pędzelkiem”. Dzieci przeniosły się na chwilę do Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Szkocji, później 

wróciły do Polski. Przedszkolaki obejrzały tańce narodowe, rozwiązywały quiz i po prostu 

wesoło się bawiły. 

Grupy XIV i XV odwiedziły teatr Guliwer (26 lutego). Dzieci obejrzały spektakl pt. 

„Król Zofius i cudowna kura”, poznały historię pewnego Króla, który myślał tylko o sobie – 

dzieci szybko wyciągnęły wnioski i znalazły rozwiązanie na samolubstwo władcy. 

W tym samym dniu nasze przedszkole odwiedził pewien egzotyczny gość! Dzieci 

miały możliwość zobaczyć, bliżej poznać a nawet dotknąć Agamę - jaszczurkę brodatą. 

Nasi rodzice nie zapominają o przedszkolakach o czym np. świadczy fakt, że 

poświęcają swój czas, by przeczytać im bajki. To są zawsze bardzo miłe spotkania. 

W ostatnim tygodniu lutego dzieci z grupy XVI realizowały metoda projektów temat 

„Wynalazki”. Dzieci same stworzyły siatkę pytań oraz z pomocą pań poszukiwały 

odpowiedzi i rozwiązań. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę poprzez zabawę, do której 

zaproszeni zostali także rodzice. Wspólnie stworzyli istną fabrykę wynalazków! Wszyscy 

spisali się na medal. 
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