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 Listopad był w naszym przedszkolu miesiącem pełnym ciekawych wydarzeń. Tym 

najważniejszym była oczywiście uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 

przygotowana z wielką starannością przez grupę XIV. Dzieci z tego oddziału, wraz ze swoją 

nauczycielką, dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu wzruszeń. Zwieńczeniem było 

wspólne zaśpiewanie hymnu naszego kraju - „Mazurka Dąbrowskiego”. 

 Jak co miesiąc przedszkolaki wybrały się w Podróż z Wesołym Pędzelkiem, który 

tym razem zaprosił wszystkich do gorącej Afryki. Mogliśmy utrwalić zdobyte już 

wiadomości na temat kontynentu, a także dowiedzieć się kolejnych ciekawych informacji na 

temat „czarnego lądu”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych 

aktywnościach, czerpały radość ze wspólnej zabawy, zadawały dodatkowe pytania chcąc 

dowiedzieć się jeszcze więcej. Na zakończenie afrykańskiej podróży wkleiły do swych 

paszportów kolejną walizkę, symbolizującą odbytą wyprawę. 

 Listopad to również miesiąc przypominający nam co roku o niezwykle ważnej 

postaci w życiu każdego małego człowieka. Jest nią oczywiście pluszowy miś, dla wielu z 

nas nawet członek najbliższej rodziny ☺. Dlatego jeden dzień z życia naszej przedszkolnej 

wspólnoty musieliśmy i chcieliśmy poświęcić właśnie jemu. Ze względu na pandemię nie 

mogliśmy przyjść do placówki w towarzystwie naszych ukochanych pluszaków. Zamiast 

tego przynieśliśmy ich portrety, lub zdjęcia, czuliśmy więc ich bliskość podczas zabaw im 

poświęconych. 

 Grupa XII pracując metodą projektu edukacyjnego, zrealizowała temat „Drzewo”. 

Dzieci dokonały obserwacji przyrodniczych, obejrzały niezwykle ciekawy film, korzystały z 

aplikacji o tematyce ekologicznej. Poznały bajkę w języku angielskim, pt.”Stick Man – Pan 

Patyczek”, a następnie wykonały portret głównego bohatera. 

Zrealizowały również  2 międzynarodowe projekty eTwinning, dzięki którym poznały 

znaczenie wody w przyrodzie. 

 Dzieci z grupy XIII odwiedziły warszawski teatr Guliwer, w którym obejrzały 

przepiękne i wzruszające przedstawienie, pt.”Brzydkie Kaczątko”. Gościły też w swojej sali 

rodzica, który przyszedł do grupy w odwiedziny, w ramach akcji „Rodzinne czytanki”. To 

już kolejny gość w tej grupie. 



 Grupa XV zgłębiła wiedzę dotyczącą zegarów, które były tematem przewodnim 

tygodniowego projektu edukacyjnego.  Dowiedziały się jak kiedyś wyglądały  urządzenia 

odliczające czas, co jest potrzebne do ich działania. Wykonały zegar z materiałów 

recyklingowych, a za jego pomocą  nauczyły się odczytywać godzinę. Obejrzały film, z 

którego dowiedziały się kim jest zegarmistrz i na czym polega jego praca. Temat zgłębiały 

dzięki licznie przyniesionym albumom i książkom. 

 

 To był bardzo pracowity, interesujący i różnorodny pod względem proponowanych 

aktywności miesiąc, a wszystkie przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i spisały się na 

medal. 
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