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Wrzesień w Wesołym Pędzelku minął w ogromie nowych wyzwań i wydarzeń. 

Do naszego grona dołączyły trzy nowe grupy 3- latków: Puchatków, Jagódek, Poziomek, i 

jedna 4- latków Kangurki. Wrzesień dla 3-latków i 4- latków to czas adaptacji i zmierzenia się 

z nową sytuacją. Większość z nich ma już najtrudniejsze dni za sobą- wchodzą uśmiechnięte, 

są pełne radości i ciekawości w poznawaniu otaczającego je świata.  

W pozostałych grupach- był to czas przypominania zasad i powrotu do nauki 

oczywiście połączonej z zabawą. Już w połowie miesiąca, dzieci z poszczególnych grup 

obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Wykropkowane prace ozdabiały korytarze 

naszego przedszkola.  

20.09.2021r.- odbył się Dzień Przedszkolaka- wesołe zabawy, radosny śpiew brzmiał 

w całym przedszkolu, każde dziecko w tym dniu poczuło się ważne i zauważone w końcu, kto 

z nas  nie lubi świętować  

24.09.20201r.- „Powitanie Jesieni” to dzień pomarańczowy w przedszkolu. Wszystkie 

grupy powitały nową porę roku, tworząc przepiękne prace plastyczne z wykorzystaniem 

materiału przyrodniczego- liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny itp. Dzięki zaangażowaniu 

rodziców w życie przedszkolne, w każdej sali powstały kąciki przyrodnicze, w których 

pojawiły się wrzosy, bukiety z liści oraz kosze pełne darów jesieni. 

  28.09.2021r.- Tego dnia, w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja, która 

oczywiście przebiegła prawidłowo. Wszystkie dzielne przedszkolaki, bardzo szybko dotarły na 

miejsce zbiórki  

29.09.2021r.- Ten dzień rozpoczął cykl naszych, comiesięcznych  zabaw związanych z 

realizacją projektu Erasmus+. „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. W ramach tego projektu 

dzieci zapoznały się z mapą świata, określały, gdzie są położone kontynenty a gdzie oceany. 

Wszystkie dzieci razem z profesorem Szymonem śpiewały wesoło: „ Każde dziecko, które 

jeszcze nie wie, ile mamy kontynentów? 7!!!  

Koniec września to dla grupy Grupa I- Kangurki i III- Poziomki to czas rozpoczęcia 

projektu „Miś w świecie wielkiej literatury”.  

Zaś Grupa VII- Żabki zaczęły projekt „Emocja” i zrealizowały moduł 1 kreatywność.  

 W kolejnym miesiącu na pewno Przedszkolaki z zerówki opowiedzą nam o swoich 

spostrzeżeniach.. Nie możemy się doczekać  
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