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Styczeń w Wesołym Pędzelku minął pod znakiem przygotowań do Dnia Babci i Dziadka. 

Wszystkie grupy bardzo pilnie przygotowywały się do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

przedszkolaki tańczyły, śpiewały i deklamowały przepiękne wiersze.  

Dzieci przygotowały piękne, własnoręcznie wykonane prezenty, ramki do zdjęć, laurki, serduszka z 

włóczki i masy plastycznej oraz wiele innych chwytających za serce upominków, w które włożyły 

dużo pracy i miłości.  

Grupa Motylków brała dział w Projekcie pt. Woda, dzieci dowiedziały się dlaczego woda, jest 

niezbędna do życia, przeprowadzały różne doświadczenia i eksperymenty, malowały, uczyły się 

piosenek i świetnie bawiły zgłębiając temat. 

W grupie Sówek dzieci skupiły się na pomocy ptakom, przed ich oknem stanął wspaniały karmnik! 

Dzieci dowiedziały się jak należy karmić ptaki by im nie zaszkodzić, dbały o uzupełnianie pożywienia 

i z zapartym tchem śledziły losy nowych przyjaciół za oknem.  

Kangurki i Jagódki realizowały Kolorowe Pory Roku w ramach projektu E-Twinning, dzieci 

poszerzały kompetencje językowe i poznawcze związane z Zimą.  

Jagódki pracowały nad zajęciami z serii „Pokonaj Wirusa”, utrwalały i poszerzały wiedze z zakresu 

dbania o zdrowie i higienę. Ponadto wybrane dzieci przygotowały z pomocą rodziców szalenie 

ciekawe i warte uwagi  prezentacje multimedialne oraz solowe występy m.in. : Informacje na temat 

Maskonurów, Bezpieczne Zabawy na Śniegu, Moja pasja łyżwy oraz Czym dokarmiać ptaki. 

Grupa Żabek zgłębiała tematykę pomocy zwierzętom zimą, dzieci dowiedziały się jak należy udzielić 

prawidłowej pomocy oraz czym dokładnie możemy karmić ptaki. Dzieci prowadziły obserwację 

ptasich przyjaciół i nazywały poznane ptaki, które pojawiały się za oknem. W grupie zorganizowany 

został również Recytatorski Konkurs Patriotyczny w ramach realizacji projektu Piękna Nasza Polska 

Cała podczas którego odbył się także pokaz mody patriotycznej i regionalnej.  

Puchatki brały udział w zajęciach badawczych, podczas których dowiedziały się jaki stan skupienia 

może przyjąć woda, bawiły się sensorycznie badając fakturę lodu, oraz opisywały swoje odczucia 

podczas doświadczeń. Dzieci ćwiczyły myślenie przyczynowo- skutkowe poprzez obserwację i 

wyciąganie wniosków z zajęć.  

Pszczółki zgłębiały tajniki świata muzyki, poznały ciekawe instrumenty, słuchały różnych rodzajów 

muzyki, korzystały z multigrafik- dzieci skanowały kody i poznawały dźwięki jakie wydają 

instrumenty. Stworzyły własne instrumenty z recyklingu, gitary oraz grzechotki. 

Podsumowaniem zimnego Stycznia była realizacja w każdej grupie Podróży z Wesołym pędzelkiem, 

tym razem wybraliśmy się na Antarktydę! Było bardzo zimno i wesoło, poznaliśmy kontynent i 

zwierzęta, które go zamieszkują, bawiliśmy się świetnie! 
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