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NIEZWYKŁY MIKOŁAJKOWY DZIEŃ

6 grudnia, podobnie jak w poprzednich latach, na przedszkolaków ze
„Słonecznego Zakątka” czekało wiele
atrakcji.
Tuż po śniadaniu wszystkie dzieci
zasiadły na widowni, przygotowanej
w przedszkolnym holu i niecierpliwie
czekały na to, co wydarzy się za chwilę.
Okazało się, że rodzice i nauczyciele
przygotowali piękne przedstawienie.

Otóż, lokomotywa z wiersza Juliana
Tuwima, zabrała wszystkich w bajkową
podróż na spotkanie z różnymi znanymi postaciami. Pojawił się pan Hilary,
Samochwała, Skarżypyta, Kwoka,
Osioł, Baran, Krowa, Świnka, Żaba,
Doktor, Hipopotam, Śnieżynki, Dzieci...
aż wreszcie nastąpił długo oczekiwany
moment. Wszystkie dzieci pomagały
wyczarować Mikołaja. Za pomocą

6 grudnia w oddziale przedszkolnym
w Biskupicach Zabarycznych dzieci
z entuzjazmem czekały na przybycie wyjątkowego gościa - ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA.
Przygotowania trwały od dłuższego
czasu. Maluchy uczyły się piosenek
,wierszy, dekorowały salę świątecznymi
ozdobami, robiły porządki świąteczne
i oczywiście pisały list, którego adresatem był Santa Claus w Laponii.
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Wreszcie nadeszła wyczekiwana
chwila, której towarzyszyły emocje.
Serca maluchów biły szybciej niż
zwykle. Na wielu buziach malował się
uśmiech, ciekawość i odrobina przerażenia. Mikołaj, na pozór groźny, z rózgą
w bucie, okazał się wesoły, hojny i bardzo bogaty. Obdarował przedszkolaków
worem prezentów wartych „tysiaka”.
Ileż było pięknych zabawek!
Po wspólnej zabawie z gościem,
odbyła się sesja zdjęciowa oraz słodki
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kierownice, które Mikołaj kazał im zakupić do miasteczka ruchu drogowego.
Prezent wywołał ogromną radość.
Wszyscy ucieszyli się, że sprzętu do
jazdy znowu przybyło.
Nie był to koniec atrakcji. Mikołaj
powiedział dzieciom, żeby poszły do
sal, gdyż zostawił tam dla nich prezenty.
Przedszkolaki grzecznie pomaszerowały
ze swoimi paniami, a już za chwilę czekała ich kolejna niespodzianka, gdyż
Mikołaj oraz aktorzy odwiedzili wszystkie grupy. Były wspólne zabawy, zdjęcia,

piosenki, wierszyki, a nawet prezenty
dla Mikołaja.
Niewątpliwie każdy, kto tego był tego
dnia w Przedszkolu nr 5, będzie długo
pamiętał wszystkie miłe chwile. Jedną z
nich była też niespodzianka dla rodziców
– aktorów: panie z przedszkola przygotowały sympatyczny teatrzyk cieni,
chcąc podziękować za zaangażowanie
w przedstawienie.
Mikołajki okazały się więc niezwykle
radosnym dniem zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych.
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w towarzystwie mam pozostanie miłym
wspomnieniem.
W imieniu całej grupy przedszkolnej pragniemy wyrazić z serca płynące
podziękowania dla Świętego Mikołaja za

przybycie, pomocnika elfa – Krystiana,
sponsora zabawek, rodziców oraz Rady
Rodziców przy SP.
(dk)

magicznego zaklęcia: „Czary mary, tru
tu tu, przybądź Mikołaju tu”, sprawiły, że
nagle zjawił się na scenie z wielkim workiem. Wywołało to, oczywiście, burzę
oklasków. Wszystkie dzieci zapewniły
Mikołaja, że były grzeczne i już po chwili
pojawiły się pierwsze prezenty. Pomocnikami Mikołaja okazali się członkowie
Stowarzyszenia RADOŚĆ DZIECKA.
Przynieśli ze sobą rowerki biegowe oraz

SANTA CLAUS W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH
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19.12.2012

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

poczęstunek przy pierniku domowej roboty. Spotkanie mikołajkowe
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KTO WYGRAŁ W MIKOŁAJKOWEJ ZABAWIE?
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział
w naszej mikołajkowej zabawie. Wpłynęło bardzo dużo
kartek z naklejonymi obrazkami wybranych przez Was upominków i kuponami.
Spośród nich wylosowaliśmy 22 kartki, których nadawcy
otrzymują prezenty – wszystkie ufundowane przez „Czas
Ostrzeszowski”.

Znajdź 20 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym
zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na kartkę
i przynieś lub przyślij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 27 grudnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

Bartłomiej Banasiak, Przedborów
Michał Grzesiak, Plugawice
Wojciech Słowik, Rogaszyce
Dominika Śmiatacz, Kuźnica Bobrowska
Marta Więcek, Kobyla Góra
Kacper Niewiejski, Ostrzeszów
Adam Kiciński, Grabów Wójtostwo
Klaudia Woszczyk, Wrzosy
Kinga Kulig, Rojów
Marika Wróbel, Kotłów
Maja Kosmala, Godziętowy
Adrian Jaźwiec, Kaliszkowice Ołobockie
Olga Jędrzejak, Wrzosy
Mikołaj Ponitka, Myślniew
Sylwia Osiecka, Ostrzeszów
Łukasz Krupa, Jaźwiny
Ola Hober, Skarydzew
Jakub Majtas, Przedborów

– prezent nr 1
– prezent nr 2
– prezent nr 3
– prezent nr 4
– prezent nr 5
– prezent nr 6
– prezent nr 7
– prezent nr 8
– prezent nr 9
– prezent nr 10
– prezent nr 11
– prezent nr 12
– prezent nr 13
– prezent nr 14
– prezent nr 15
– prezent nr 16
– prezent nr 17
– prezent nr 18

Karolina Frączek, Zajączki
Wojciech Sroczyński, Korpysy
Bartłomiej Kaczor, Ostrzeszów
Mikołaj Sowiński, Bledzianów

– prezent nr 19
– prezent nr 20
– prezent nr 21
– prezent nr 22

Za rok znów mikołajki, więc Ci z Was, którym w tym roku
się nie powiodło, na pewno wygrają w przyszłym roku. Na
osłodę dla dzieci, którym szczęście w tym roku nie dopisało, mamy czekoladowe mikołajki, można je odbierać
w redakcji.

Przedszkole nr 5 „Słoneczny Zakątek” ogłasza rekrutację
dzieci niepełnosprawnych na rok szkolny 2013/2014.
W związku z prowadzeniem w placówce wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, opieką objęte będą dzieci
w wieku 0 - 3 lat.
Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektora
przedszkola.

