
Październik w Wesołym Pędzelku 

 

W naszym Przedszkolu czas szybko płynie, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania  

i atrakcje.  W każdej grupie dzieci uczyły się  nowych umiejętności, piosenek oraz zabaw. 

Ponadto 22 października obchodziliśmy Dzień 

Dyni. Dzieci ubrały się na pomarańczowo. 

Poznały róże rodzaje dyń oraz owoce i warzywa  

z rodziny dyniowatych. Określały cechy 

charakterystyczne dyń i je porównywały. 

Świetnie bawiły się przy piosence One little 

pumpkin – ucząc się nowych zwrotów w języku 

angielskim.  

W dniu 27 października odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem – świat”. Przypomnieliśmy sobie nazwy kontynentów oraz charakterystyczne dla 

nich cechy. Tym razem Przedszkolaki wybrały się w podróż do Azji, aby poznać jej kulturę 

(taniec chiński i w stylu Bollywood), krajobraz oraz żyjących tam ludzi.  

W grupie XII  na początku miesiąca dzieci brały udział w ogólnoeuropejskiej akcji 

Code Week – Uczymy Dzieci Programować. Wszyscy razem bawili się rozwiązywali zadania 

według podanego przez nauczyciela kodu. 13 października świętowano Dzień 

Dziewczyny. Z tej okazji chłopcy przygotowali dla swoich 

koleżanek laurki oraz prezenty. Wszyscy 

razem świetnie się bawili biorąc udział 

zabawach oraz tańcach. Nasze Słoneczka 

rozpoczęły zabawę  

z projektem „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, który ma 

na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. W 

październiku dzieci opowiadały również o swoich ulubionych 

książkach i stworzyły Przedszkolną Księgę Hitów.  

 



Każdy z przedszkolaków za pomocą prezentacji multimedialnej miał również okazję 

zaprezentować kolegom swojego ukochanego pluszaka. Ponadto przy pomocy Rodziców 

został stworzony „Ranking Książek Mojego 

Dzieciństwa”, a chętni Rodzice przeczytali bajki 

dzieciom nagrywając dla nich filmik.  

Grupa XV również brała udział w akcji Code Week – Uczymy Dzieci 

Programować, rozwijając zainteresowania i umiejętności matematyczne oraz 

Activity. W październiku został również zrealizowany projekt edukacyjny pt. „Kodowana 

jesień”, podczas którego dzieci wzbogacały swoją wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z 

tą porą roku i charakterystycznymi dla niej cechami oraz wzbogacały swój warsztat z zakresu 

programowania. Biedronki brały również udział w projekcie w ramach e-Twining „24 

to covid vaste” , podczas którego dzieci miały za zadanie zaprojektować logo 

symbolizujące walkę z COVID-19. 

Grupa XVI rozpoczęła pracę nad projektem edukacyjnym „Drzewo w 

czterech porach roku”, w ramach którego dzieci wykonały domki dla owadów z kawałków 

drewna. Leśne Skrzaty poznały także różne gatunki drzew rosnących w 

przedszkolnym ogrodzie. Ponadto zasadziły w donicy i 

przedszkolnym ogrodzie kasztany i 

będą bacznie im się przyglądać, aby 

zaobserwować proces kiełkowania i 

wzrostu roślin. 

W grupie był również realizowany program 

„Zdrowo jem więcej wiem”, dzięki któremu dzieci wzbogaciły swoją  

wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się i razem z 

wychowawczyniami przygotowały koktajl z bananem, 

jabłkiem i imbirem. Dzięki udziałowi online w warsztatach 

Astrofun dzieci poszerzyły swoją wiedzę związaną z 

kosmosem. Zagłębiły się w takich zagadnieniach jak: 

galaktyka, planety czy kosmos.  

Z niecierpliwością wszystkie przedszkolaki czekają na kolejne dni pełne ciekawych 

wyzwań. 
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