
 

 

Grudzień w „Wesołym Pędzelku” 

ul. Liczydło 

Grudzień to miesiąc pełen magii. Mimo krótkich dni i szybko zapadającego zmroku 

dzieci bawiły się świetnie  oczekując na cudowny – świąteczny czas. 

W dniu 2 grudnia w grupie XIV „Biedronki” odbyły się zajęcia prowadzone przez 

Panie z Towarzystwa  Opieki nad Ociemniałymi z Lasek. W tych zajęciach  

uczestniczyła Pani  Izabela Ziątek – Wiceburmistrz dzielnicy Warszawa- Białołęka. 

Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania 

centrów wspierających edukację włączającą” prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji. Dzieci w ramach zajęć uczyły się jak czują się osoby niewidome podczas 

codziennych obowiązków. Projekt ten jest finansowany z funduszy europejskich z 

POWER. 

6 grudnia obchodziliśmy w grupach imieniny Mikołaja. Podczas tego dnia było 

mnóstwo zabawy, dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, miały za zadanie odnaleźć 

worek z prezentami od św. Mikołaja. 

Dnia 9 grudnia przedszkolaki z „Wesołego Pędzelka” wspólnie czekały na przybycie 

św. Mikołaja. Powitały go świąteczną piosenką. Mikołaj zaprosił je do wspólnej 

zabawy. Razem z nim tańczyły i bawiły się w kole przy piosenkach o tematyce 

świątecznej. Następnie nasz  miły gość przekazał dzieciom prezenty. 

W dniu 16 grudnia w grupach odbyły się Sportowe Zabawy Zimowe. Dzieci 

dowiedziały się jakie sporty można uprawiać zimą. Brały udział w zawodach 

sportowych z rówieśnikami. Było mnóstwo radości. 

W grupach XII, XIII i XIV odbyły się Jasełka. Były to Jasełka inne niż zawsze. Nie 

mogliśmy zaprosić naszych najbliższych do przedszkola. Jasełka zostały nagrane i 

udostępnione na Teams. Mamy nadzieję, że wszyscy obejrzeli nasze przedstawienie w 

domach z najbliższymi. 

16-17 grudnia w naszym przedszkolu  odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy. Podczas 

kiermaszu rodzice mogli zakupić ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci.  

Dnia 20 grudnia odbyła się w grupach WIGILIA. Podczas spotkania świątecznego 

dzieci utrwaliły wiadomości na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło 

również wspólnego kolędowania. 

W dniu 23 grudnia witaliśmy Zimę. Powitanie zimy było połączone z Podróżami 

„Wesołego Pędzelka” tym razem zwiedziliśmy Antarktydę. Dzieci śpiewały zimowe 

piosenki, brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych. 

Opracowała Małgorzata Skolimowska 


