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WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i
zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale
karnawałowe.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też
było u nas. W dniu 15.01.2018r. w przedszkolu odbył się bal
karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych
bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki,
królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, ...
nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać
dzieci było bardzo trudno. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy
do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał do tańca
przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc
wspólnie ze swoimi paniami w zabawach tanecznych.

Nie obyło się bez pamiątkowej sesji
zdjęciowej.

Przebierańcy próbują swoich sił
zręczności przechodzenia pod liną.
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Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia, jak co roku w naszym przedszkolu zorganizowana została
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprosiły edszkola swoje
kochane babcie i dziadków. Pzygotowały dla nich specjalny program
artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci
i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i
dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile z wnukami. o części oficjalnej niecodzienni goście zostali
zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego
dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie
przygotowane upominki i laurki. Dziękujemy !!!

Najmłodsi zaprezentowali
umiejętności taneczne
przy piosence ,,Grozik”

Muchomorki pięknie odegrały scenkę dramową,
po czym wzruszyły gości sentymentalnym do
piosnki ,,Gdzie się podziały tamte prywatki”
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