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Boże Narodzenie to cudowny czas

Wszyscy już czekają na choinki blask

Na jej świeży zapach i kolorów moc

Na pierwszą gwiazdkę

I tę cudowną wigilijną noc
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Grudzień to miesiąc, w którym przygotowujemy się do najcudowniejszych świąt
Bożego Narodzenia. To chwile
radosne, przepełnione ciepłem i miłością. Dnia
19 grudnia 2018r. dzieci z grupy „Smerfusie” postanowiły zrobić miłą niespodziankę
świąteczną dla swoich rodziców i innych przedszkolaków, przedstawiając historię
narodzin Jezusa, przygotowaną pod kierunkiem p. Anny Rafalskiej i p. Justyny Klucz.

{slimboximages/stories/przedszkole/jaselka/2018/jaselka2_2.jpg,images/stories/przedszkole/jaselka/201
Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w magiczną atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia, kształtowanie umiejętności prezentowania uczuć i przeżyć podczas
inscenizacji bożonarodzeniowej, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami. Przedstawienie
było wyjątkowe. Mali artyści we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle
bożonarodzeniowej dekoracji stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy ulegli magii
występów przedszkolaków. Mali aktorzy z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie
odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.
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W ciekawej scenografii i pięknych kostiumach dzieci przedstawiły Narodziny Jezusa w stajence.
Utalentowani odtwórcy głównych ról Maryi i Józefa Laura i Olivier całym sercem potrafili oddać
emocje i rozterki towarzyszące w przedstawieniu. Na scena nie zabrakło aniołków, które
wykonały piękny taniec do walca „Vienna Blood” J. Straussa. Mali artyści śpiewali kolędy,
pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane wiersze. Do szopki przybyli też pastuszkowie
oraz trzej królowie, którzy przynosili Dzieciątku dary i serduszka. Nie zabrakło w przedstawieniu
także owieczek. Na zakończenie występu mali wykonawcy zaprezentowali piękny taniec do
pastorałki „ Do stajenki”, do którego włączyli się uczestnicy spotkania. Całej tej uroczystości
towarzyszyły kolędy i pastorałki różnych wykonawców. Na koniec dzieci kolędowały wspólnie z
rodzicami, złożyły im świąteczne życzenia i wręczyły kartki świąteczne.

Po części artystycznej Pan Dyrektor Wiesław Pałka podziękował małym artystom i ich
wychowawcom. Życzył wszystkim obecnym zdrowych i spokojnych świąt, spędzonych w
rodzinnej atmosferze oraz pomyślności w Nowym Roku.
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Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie,
nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą,
świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.

Anna Rafalska
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