DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
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Dni Babci i Dziadka to dni szczególne, zarówno dla Dziadków jak i dla wnuków. Pomimo
mroźnej zimy, przedszkole w tym czasie wypełnia się ciepłem i radością. Piękną tradycją,
wpisaną w kalendarz uroczystości przedszkolnych, jest zapraszanie naszych seniorów
na uroczystość z okazji ich święta. Jest to niezwykle ważny dla każdego wnuczka.
Maluchy mają wtedy okazję do wyrażenia swojej miłości oraz wdzięczności kochanym
babciom i wspaniałym dziadkom.
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Dzieci z grupy „Smerfusie” 23 stycznia 2019 roku postanowiły zrobić Babciom i Dziadkom miłą
niespodziankę, przedstawiając Jasełka, przygotowane pod kierunkiem p. Anny Rafalskiej i p.
Justyny Klucz. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali artyści we wspaniałych strojach
prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji stajenki z Józefem, Maryją i
Dzieciątkiem. Mali aktorzy z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje
role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. W ciekawej scenografii i pięknych
kostiumach dzieci przedstawiły Narodziny Jezusa w stajence. Młodzi aktorzy pięknie śpiewali
kolędę „Przybieżeli do Betlejem” oraz pastorałki „Jest taki dzień” i „Do stajenki” „Skrzypi wóz” i
tańczyli. Pomimo tremy nikt nie zapomniał swojej roli i wszystko udało się wyśmienicie. Na
koniec przedstawienia, dzieci recytowały wierszyki oraz zaśpiewały specjalnie dla swoich gości
„Wesołą piosenkę dla babci i dziadka” oraz „Kiedy babcia była mała”. Oglądający występ nie
kryli łez wzruszenia i nagrodzili małych artystów gromkimi brawami. Wszystkim przedszkolakom
należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, dzięki
którym stworzyły wspaniałą, atmosferę i podbiły serca całej widowni.
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5 lutego 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym w Przysietnicy uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka odbyła się w grupie „Pszczółki”. Przedszkolaki solidnie i z wielkim
zaangażowaniem przygotowały się do tego dnia pod okiem wychowawcy p. Małgorzaty Leń.
Dzieci mówiły wierszyki i śpiewały piosenki: „ Poleczka”, „Moja babcia jest kochana”, „Dla babci
i dziadka”, „Babciu, droga babciu”. Zatańczyły również taniec „Grozik” oraz „Krakowiaka”, które
zostały nagrodzone ogromnymi brawami.
Dzieci z grupy „Biedronki” 15 stycznia 2019 r. uczciły Dzień Babci i Dziadka wystawiając dla
nich jasełka. Pięknie przebrane przedszkolaki, przygotowane przez wychowawcę p. Mariolę
Rzepkę, recytowały babciom i dziadkom wiersze, śpiewały kolędy i pastorałki oraz tańczyły w
rytm granej muzyki. Goście usłyszeli w wykonaniu dzieci znane wszystkim kolędy: „Lulajże
Jezuniu”, „Wśród nocnej ciszy” i „Dzisiaj w Betlejem” oraz pastorałki „Za kominem świerszczyk
spał” i „Dla Jezuska”. Babcie i dziadkowie podziwiali również taniec z szarfami do utworu A.
Burke „Hallelujah”. Specjalnie dla zaproszonych gości dzieci zaśpiewały „Piosenkę o babci i
dziadku”.
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Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w „Słoneczkach” odbyła się 1 lutego 2019 r.
Dzieci wraz z wychowawcą p. Barbarą Zubel przeniosły zaproszonych gości w krainę
twórczości H. Ch. Andersena, przedstawiając baśń „Brzydkie Kaczątko”. W muzycznej
opowieści ukazały losy kaczątka, zmieniającego się w pięknego łabędzia. Dzieci doskonale
odgrywały swoje role, a także pochwaliły się umiejętnościami tanecznymi. Dziewczynki
wykonały piękny taniec śnieżynek do utworu „The Entchanted Waltz”, taniec kwiatów do „Polki
Trish – Trash” J. Straussa II, widzowie mogli również zobaczyć taniec do utworu A.
Chaczaturiana „Taniec z szablami”. Na zakończenie przedstawienia babcie i dziadkowie
podziwiali swoje wnuki w tańcu łabędzi przy utworze „Dance of the little swans” P.
Czajkowskiego. Dzieci również w formie wierszy i piosenek złożyły babciom i dziadkom
najserdeczniejsze życzenia, dziękując im za troskę, miłość i poświęcany czas. W wykonaniu
„Słoneczek” goście usłyszeli piosenkę z układem tanecznym „Moja babcia lubi jazz” oraz utwór
„Nieposłuszny dziadek” z akompaniamentem zagranym przez dzieci na instrumentach
perkusyjnych, a także piosenkę „Kiedy babcia była mała”. Dzieci zatańczyły również do
przeboju zespołu Village People „U.M.C.A.”.
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W dniu 25 stycznia przedszkolaki z grupy „Muzykanci” przygotowały pod kierunkiem p. Eweliny
Obłój
jasełka, obdarzając Babcię i Dziadka szczególnym
dowodem miłości. Przedszkolaki w przepięknych strojach wcieliły się w postacie biblijnie
głosząc wierszem, śpiewem i tańcem wesołą nowinę. Dziadkowie z uśmiechem i wzruszeniem
śledzili małych aktorów na scenie nagradzając ich gromkimi brawami. Na zakończenie części
artystycznej dzieci zaśpiewały piękne piosenki „Nasi kochani Babcia i Dziadek” oraz „Czerwone
serduszko”.
Uroczystość w grupie Odkrywców odbyła się dopiero 27 lutego, ze względu na nieobecność
dzieci spowodowaną chorobami. Przedszkolaki wierszami i piosenkami wyraziły wdzięczność,
miłość i uznanie dla swoich dziadków. Oprócz montażu słowno - muzycznego, przygotowanego
przez wychowawcę p. Magdalenę Dudek, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w
wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Były to: żywiołowa „Polka lubelska”, dostojny
„Mexikamisher walzer” oraz układ taneczny do otworu Africa Simone’a „Hafanana”. Było
mnóstwo braw, radości i wzruszeń, każdy z gości obdarowany został drobnym upominkiem, a
na głowach seniorów pojawiły się korony, gdyż jak wyśpiewały wcześniej wnuczęta: „Babcia jest
królową, a nasz Dziadek królem’’.
Na koniec każdego spotkania nie mogło zabraknąć „Stu lat” zaśpiewanych dla zaproszonych
gości oraz życzeń złożonych przez Pana Dyrektora Wiesława Pałkę lub Panią Wicedyrektor
Martę Szczepek. Dzieci wręczyły Babciom i Dziadziom własnoręcznie wykonane upominki. W
dalszej części uroczystości goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym
przez rodziców.
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Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i
tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

Wychowawcy przedszkola
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