Z pamiętnika przedszkolaka…

Na początku grudnia odwiedził nas i całe przedszkole Święty Mikołaj. Cały rok na niego
czekaliśmy, aż w końcu każdy z nas mógł stanąć z nim twarzą w twarz.. Zaśpiewaliśmy mu
piosenkę, wyrecytowaliśmy wierszyk, a nawet poczęstowaliśmy go ciasteczkami i ciepłym
mlekiem. Chyba byliśmy grzeczni, bo każdy z nas dostał od niego prezent . Byliśmy z tego
powodu bardzo zadowoleni i każdy z nas pozował do wspólnego zdjęcia z Mikołajem.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był kiermasz Bożonarodzeniowy. Wszystkie dzieci z
przedszkola z niewielka pomocą Pań przygotowały piękne ozdoby, które zostały wystawione
na corocznym kiermaszu. W tym roku przygotowaliśmy piękne bałwanki ze słoiczków oraz
pierniki, które samodzielnie ozdobiliśmy. Rodzice bardzo chętnie włączyli się w akcję i w
mig wszystkie ozdoby zostały sprzedane. 

16.12.2016r. z radością uczestniczyliśmy w zabawach, tańcach i konkursach zimowych
podczas corocznego „Białego balu”, zorganizowanego przez grupę poziomki. Podczas balu
został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „Najpiękniejszy wieniec Bożonarodzeniowy”. W
tym roku trzy pierwsze miejsca zostały przyznane dzieciom z naszej grupy. I miejsce zajęła
Martynka Łach II miejsce zajęła Agatka Wojsiat, a III miejsce zajął Pawełek Ziółkowski.
Serdecznie gratulujemy 

W grudniu wzięliśmy udział w świątecznym koncercie „Muzyczne upominki spod choinki”.
Pani muzyka wprowadziła nas w nastrój świąteczny razem zaśpiewaliśmy kolędy oraz
pastorałki. Niektórzy z nas mieli okazję zagrać na instrumentach wcielając się w rolę
orkiestry.

Jednak najważniejszym wydarzeniem na które każdy z nas czekał było spotkanie wigilijne z
rodzicami. W tym roku dla rodziców przygotowaliśmy jasełka pt. „Rodzi się miłość”. Piękne
przedstawianie, poczęstunek oraz drobne upominki dla rodziców były cudowną niespodzianą
dla naszych najbliższych. Wielkim zaskoczeniem był film od świętego Mikołaja dla
wszystkich motylków. Każdy z nas znalazł się na liście grzecznych dzieci i w Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia mógł oczekiwać wymarzonego prezentu pod choinką.

I tak pięknym akcentem zakończyliśmy miesiąc grudzień. Przed nami kilka ostatnich dni
starego roku, które spędzimy na zabawie i szaleństwach. Oby nadchodzący rok był również
tak wspaniały jak poprzedni.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZĄ MOTYLKI!!!

