Mikołajki
6 grudnia – Mikołajki – dla wszystkich dzieci jest to dzień
wyjątkowy, magiczny, pełen wiary. Tego dnia najmłodsi z wielką
nadzieją oczekują na wyjątkowego gościa – Świętego Mikołaja.
Ten dzień był również szczególny w naszym przedszkolu. Z
okazji Mikołajek Rodzice dzieci z grupy 4-latków wspólnie z
wychowawcą – Magdaleną Pieńkos przygotowali dla przedszkolaków
wyjątkowy spektakl teatralny. Scenariusz do tego
przedstawienia napisała p. Paulina Gorczyńska. W klimat
spektaklu wprowadzał dzieci narrator – p. Anna Brańska.
Przedstawiona historia opowiadała o Świętym Mikołaju, w rolę
którego wcielił się p. Zbyszek Brzozowski, który w wigilię nie
wstał na czas, więc musiał się bardzo spieszyć, żeby ze
wszystkim zdążyć. W przygotowaniach do drogi pomagały mu dwa
elfy (p. Paulina Gorczyńska i p. Julita Lubelska), gdy
wszystko było gotowe, można było ruszać w drogę. Zaprzęg
Mikołaja ciągnęły dwa urocze elfy (p. Justyna Arzogin i p.
Aneta Zych). Ekipa Świętego Mikołaja odwiedzając grzeczne
dzieci, nie mogła zapomnieć również o Tomaszu (p. Sylwii
Radziak), który na święta marzył, żeby dostać śmieciarkę, aby
za niego wynosiła śmieci, a on aby tym samym mógł mieć więcej
czasu na gry na komputerze. Gdy wszystkie prezenty dotarły do
grzecznych dzieci, Mikołaj mógł zasiąść do wieczerzy ze swoimi
pomocnikami, dla których również znalazły się prezenty pod
choinką. Mikołaj także chyba był grzeczny, bo i na niego
czekał upominek (olbrzymi bałwan). Świąteczną atmosferę
przerwała na chwilę wizyta niespodziewanego gościa – Zająca
Wielkanocnego (p. Łukasza Gorczyńskiego), który obudził się ze
snu zimowego, chciał malować jajka, ale okazało się, że to
dopiero święta Bożego Narodzenia. Jest to jednak wyjątkowy
czas i nikt nie może być sam, dlatego zając został zaproszony,
aby wspólnie z ekipą Mikołaja spędzić święta. Miejsce na
niespodziewanego gościa wreszcie po raz pierwszy nie było
puste, a dla zająca znalazł się nawet prezent (pudełko pełne
marchewek). Wszyscy razem spędzili wyjątkową wigilię, przy

dźwiękach kolęd, dzieląc się opłatkiem i składając sobie
życzenia. Na zakończenie Mikołaj złożył również życzenia
wszystkim przedszkolakom i każdemu wręczył czekoladowego
Mikołaja. Ciocie również dostały łakocie, więc chyba też
musiały być grzeczne w tym roku
Bardzo dziękujemy rodzicom,
którzy poświęcili wiele czasu, aby przygotować dla dzieci to
wyjątkowe przedstawienie.

