
Grudzień w „Wesołym Pędzelku” 

 

3 Grudnia grupa VII obchodziła „Barbórkę”. Dzieci wyruszyły na wirtualną wycieczkę do 

Kopalni Soli w Wieliczce. Poznały tajniki pracy górnika, świąteczny mundur oraz 

nazewnictwo związane z atrybutami tej pracy. 

6 Grudnia świętowaliśmy imieniny Świętego Mikołaja. Śpiewaliśmy różne piosenki m.in. 

„O Dobrym , Świętym Mikołaju”, pokazując dzieciom, że podczas zbliżających się świąt 

najważniejsze są dobre uczynki i miłość bliskich. Rozwiązywaliśmy zagadki, rebusy, 

układaliśmy historyjki obrazkowe, a także oglądaliśmy filmy edukacyjne i poznaliśmy 

opowieść o prawdziwym Świętym Mikołaju. Każda z grup miała niesamowite zadanie 

wytropienia po śladach w przedszkolu worka z prezentami dla każdej grupy. 

10 Grudnia zawitał do nas Święty Mikołaj. W towarzystwie uroczej Pani Elf, Mikołaj i jego 

pomocnica wprawili nas w prawdziwy nastrój świąt. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki i znane 

pastorałki. Dzieci odpowiadały na pytania i wykazywały się niesamowitą wiedzą. 

Tańczyliśmy i bawiliśmy się wspaniale, na koniec Mikołaj obdarował dzieci prezentami. 

Wszystkie grupy brały udział w  Zimowych Zabawach sportowych, podczas których 

przedszkolaki poznały zimowe sporty. Starszaki dowiedziały się, jakie zimowe dyscypliny 

sportowe możemy oglądać na Igrzyskach Olimpijskich. Ćwiczyliśmy również naszą 

koordynację i sprawność próbując naśladować sportowców w różnych konkursach. 

16 i 17 Grudnia w naszym przedszkolu obywał się Bożonarodzeniowy Kiermasz, podczas 

którego rodzice mogli zakupić cudowne, własnoręcznie wyko, jak co roku przeznaczone 

zostaną na organizację konkursu literackiego „Bajki rodzinne”. 

20 Grudnia każda z grup obchodziła indywidualną, magiczną Wigilię podczas której, 

tworzyliśmy magię świąt. Dzieci poznawały i utrwalały świąteczne tradycje i zwyczaje 

obchodzone w Polsce, ale także na świecie. Niektóre grupy przygotowały małe poczęstunki. 

Próbowały różnych wigilijnych potraw. Dzieci robiły drobne prezenty dla rodziców i kartki 

świąteczne z recyklingowych materiałów. 

22 Grudnia powitaliśmy Zimę i wyruszyliśmy w Podróże z Wesołym Pędzelkiem. Tym 

razem ‘polecieliśmy’ aż na Antarktydę. Świetnie bawiliśmy się przy piosenkach, 

utrwalaliśmy symptomy zimy, rozwiązywaliśmy zagadki i wykonaliśmy piękne prace 

plastyczne, między innymi lśniące brokatem misie polarne. 

Grudzień minął także pod znakiem przygotowań Jasełkowych. Z uwagi na pandemię nie 

mogliśmy zaprosić na widownię bliskich, więc występy zostały nagrane i umieszczone w 

folderach grup w aplikacji Teams. Mamy nadzieję, że umiliły niejeden świąteczny wieczór. 

Dzieci starały się wypaść jak najlepiej. Wspaniale odegrały przydzielone im role. 

Całe przedszkole zaangażowało się w akcję Kartka dla Domu Pomocy Społecznej oraz 

Kartka dla Kombatanta. Wszystkie grupy wykonały świąteczne kartki, by pokazać 

starszym osobom, że pamiętamy o nich i szanujemy ich.  

Grudzień w przedszkolu był czasem radości i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. W 

tym czasie nie zabrakło zabaw matematycznych w języku angielskim. Nauczycielki ze 

wszystkich grup wprowadziły zabawy ze zbiorku „Math and English” realizowanego w ra-



mach programu ERASMUS + m. in: „Christmas tree”. Wspólnie prowadziły zabawy z prze-

liczaniem bombek oraz prezentów.   

W poszczególnych grupach trwa przygotowania gier matematycznych - dzieci wspólnie z 

nauczycielami tworzą potrzebne pomoce i opisy gier. Całość będzie zebrana i udostępniona 

na stronie internetowej. 

Grupy realizowały zadania z programu „Uczymy Dzieci Programować”. Poznawały możli-

wości kodowania offline, a także z wykorzystaniem tablic multimedialnych  oraz wirtualnego 

dywanu. 

Ponadto grupy realizowały program „Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów. 

Grupa XV realizowała projekt p.t. „ZEGAR- płynie czas,, Dzieci zabawiły się w ekspertów- 

stworzyły wystawę zegarów od tych noszonych na ręce  lub na łańcuszku po budziki oraz 

zegary cyfrowe. Każdy zaprezentował swoją wiedzę na forum grupy. Przedszkolaki dowie-

działy się, że w czasach, kiedy nie było jeszcze zegarów z pomocą przychodziły nam kroki, 

woda, słońce, świeca i płomień, a nawet piasek. Dzieci wykonały zegary z płyt CD oraz prze-

strzenny zegar stojący, na którym dzięki przekręcanym wskazówkom, mogły ustawiać godzi-

nę, a potem odtwarzać jej zapis cyfrowy. 

Przedszkolaki z grupy IV realizowały projekt "Jestem samodzielny". Dzieci nabywały umie-

jętności samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Uczestniczyły w teatrzyku p.t. 

"Kłopoty Jacka". Uczyły się samodzielnie ubierać, myć ręce, a nawet wieszać pranie. Zwień-

czeniem projektu były wspólne zajęcia matematyczne, w których dzieci przeliczały oraz se-

gregowały guziki. Na koniec wszystkie dzieci chwaliły się przed rodzicami w domu nabytymi 

umiejętnościami z zakresu samoobsługi. Wspólna zabawa zaowocowała zwiększeniem wiary 

we własne możliwości. 

W grupie VII projektem badawczym były zajęcia o dinozaurach, podczas których dzieci 

utworzyły siatkę pytań na temat tego, czego chciałyby dowiedzieć się o dinozaurach. Ogląda-

ły filmy edukacyjne pt. "Wędrówki dinozaurów", w których zobaczyły jak zdobywały one 

pożywienie, jak wyglądały oraz w jakim klimacie żyły. Poznały wiele ciekawostek m.in. tę, 

że potomkowie dinozaurów nadal istnieją... Dzieci utrwalały cechy figur geometrycznych, 

budowały z nich dinozaury i używały różnych narzędzi do dokonywania pomiaru, by spraw-

dzić długość i szerokość swoich wytworów. Żabki stworzyły balonowe gady, bawiły się w 

paleontologów i wydobywały figurki dinozaurów z brył lodu. Przy okazji omówiły wspólnie z 

nauczycielkami zjawisko topnienia. Zwieńczeniem projektu był wybuch wulkanu, podczas 

którego zainicjowano zainteresowanie eksperymentami. Przy użyciu sody oczyszczonej, octu, 

barwnika, wody i płynu do naczyń obserwowaliśmy cudowną eksplozję piany. 

W grupie X realizowany był „Projekt zabawki”. Podczas projektu dzieci zapoznały się z  

wyglądem zabawek, którymi bawili się ich rodzice oraz tymi , którymi obecnie bawią się 

dzieci. Stworzyliśmy mapę myśli , na której nauczyciel zapisał pytania, na które dzieci chcia-

ły znaleźć odpowiedź.  Przez cały tydzień w swojej sali tworzyły własnoręcznie wykonane 

zabawki min. grzechotki, autka, statki kosmiczne. Wykonały rysunki ulubionych zabawek. 

Dzieci  obejrzały film dotyczący zabaw i zabawek – tych dawnych i współczesnych . Przeko-

nały się, ile radości przynosi proces tworzenia swoich zabawek. 

Kolejnym projektem realizowanym w grupie X był  projekt „ Przyjaźń”. Dzieciom zostały 

przedstawione różne stany emocjonalne takie jak: złość, radość, smutek, strach, zazdrość, 



zawstydzenie. Podczas projektu dzieci wspólnie układały gry, wykonywały  prace plastyczne 

i techniczne związane z przyjaźnią. Dopowiadały brakujące części historyjek obrazkowych, 

zakończenia znanych baśni, opowiadań. Dowiedziały się, czym jest przyjaźń. Wysłuchały 

wiersza „ Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego”. W czasie projektu dzieci 

poznały właściwe zachowanie w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, sporach, konflik-

tach. 

Grupa IX  grupa zrealizowała projekt badawczy „Jabłko”. Temat projektu zainteresował 

dzieci. Na wszystkie pytania, które postawiły na początku projektu znalazły odpowiedzi. 

Dzieci chętnie brały udział w zajęciach badawczych. Bawiły się jabłkami, jednocześnie zdo-

bywając nowe wiadomości: segregowały jabłka wg cech: kolor, wielkość, kształt. Smakowały 

i przekonały się, że są jabłka słodkie i kwaśne. Uczestniczyły w zajęciach, podczas których 

dowiedziały się, jakie witaminy zawierają jabłka, jakie są gatunki jabłek, czy jabłka są zdro-

we, jakie potrawy i przetwory  można przygotować z jabłek. Samodzielnie badały budowę 

jabłka, oglądając jabłko przekrojone na pół. Sprawdzały przez dotyk rodzaj skórek na jabł-

kach, oglądały filmy edukacyjne o jabłkach, układały puzzle przedstawiające jabłka . Wyko-

nały prace plastyczną o tematyce związanej z projektem. W czasie zajęć dzieci współpraco-

wały ze sobą w zespołach, dzieliły się posiadanymi doświadczeniami. Podsumowaniem pro-

jektu edukacyjnego „Jabłko” było zorganizowanie wystawy prac dzieci i zdjęć wykonanych 

podczas jego realizacji. 

 

Opracowała:  mgr Karolina Bartnicka 


