GRUDZIEŃ W „WESOŁYM PĘDZELKU”
Za nami czwarty miesiąc roku szkolnego. Grudzień był dla nas bardzo pracowity.
Wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały na radosne Święta Bożego
Narodzenia. Nauczycielki podczas codziennych zajęć przekazywały dzieciom wiadomości
o bożonarodzeniowych tradycjach. Piękne świąteczne dekoracje ozdobiły przedszkolne
korytarze i sale. Choinka, prezenty, renifery, Mikołaj to główne motywy grudniowych prac
plastycznych. Przedszkolaki wykonywały świąteczne ozdoby - łańcuchy, bombki, stroiki,
kartki świąteczne. Dookoła rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez dzieci.
A w dniu 4 grudnia do naszego przedszkola zawitał św. Mikołaj! Już od samego rana
wszystkie dzieci z niecierpliwością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały „Mikołajowych”
dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł i przyniósł prezenty wszystkim przedszkolakom.
Nie zabrakło też zabawy, tańców i śpiewania zimowych piosenek. Upamiętniliśmy to miłe
spotkanie wspólnymi zdjęciami.
W drugim tygodniu grudnia w naszym przedszkolu odbyły się spotkania świąteczne,
na które zaprosiliśmy rodziców, dziadków, rodzeństwo. Na ten wyjątkowy dzień każda grupa
przygotowała przepiękne jasełka. Dzieci w strojach aniołków wystąpiły dla swoich
najbliższych. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i świątecznego poczęstunku.
Tydzień przed Wigilią, 17 grudnia, panie Monika, Beata i Kasia przybliżyły
wszystkim przedszkolakom tradycje związane z Wigilią Bożego Narodzenia: symbolikę
pustego miejsca przy stole, zwyczaj łamania się opłatkiem, oczekiwanie na pierwszą
gwiazdkę, sianko pod obrusem, dwanaście potraw na stole wigilijnym.
Następnego dnia odbył się koncert „Kolędować nadszedł czas”. Przedszkolaki, wraz
z zespołem muzycznym i nauczycielami, śpiewały kolędy oraz poznały tradycyjne tańce
naszego regionu.
W dniu 19 grudnia spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby powitać Panią Zimę.
Dzieci rozwiązywały zagadki o oznakach i symbolach zimy, pomogły odnaleźć zaginioną
różdżkę, a nawet…przywróciły Zimę. Na koniec wspólnie z Panią Zimą zatańczyły
do piosenki pt. „Mam tę moc”.
Przedszkolaki licznie wzięły udział w konkursie „Kartka Świąteczna”. Dzieci
wspólnie z Rodzicami przygotowały piękne kartki świąteczne. W dniu 21 grudnia odbyło się
rozwiązanie konkursu, a Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe
dyplomy.
Rodzice dzieci z grupy II (Wiewiórki) zainicjowali w naszym Przedszkolu działania
w ramach akcji "Szlachetna Paczka". W tym roku zbieraliśmy artykuły dla pani Danuty.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób pomogliśmy spełnić marzenia pani Danuty. Wszystkim
Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!
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