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„Kocham Was, Rodzice z serduszka całego

i życzę Wam, kochani – wszystkiego najlepszego!”

Mama i Tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, szczęścia oraz ciepła
rodzinnego. Dla każdego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu. Należy
więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem.
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Dnia 28 maja 2021 roku w naszym przedszkolu dzieci z grupy „Biedronki” zaprosiły swoich
bliskich na uroczystość z okazji pięknego święta, jakim jest Dzień Mamy i Taty. Swoim
wspaniałym występem, pod czujnym okiem wychowawczyni p. A. Rafalskiej dzieci z dużym
zaangażowaniem przystąpiły do prezentowania swoich możliwości wokalnych, recytatorskich i
tanecznych. Przedszkolaki przedstawiły humorystyczną scenkę pt. „Popołudnie Mamy i Taty”,
recytowały wiersze oraz składały Rodzicom życzenia. Nie zabrakło również piosenek, które
wywołały wiele uśmiechu i radości na twarzach Rodziców. Były to: „Kocham Cię, Ti Amo, Je
T’aime”, „Tata jest potrzebny”, „Czary mary dla mamusi”. Przedszkolaki zaprezentowały również
tance: taniec motyli do utworu „ Comptine d´un auter été”, „Drodzy Rodzice”, „Toca Toca”.
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Wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i
cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za
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mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały
swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było
tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech.
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Na koniec spotkania nie mogło zabraknąć „100 lat” zaśpiewanych dla zaproszonych gości oraz
życzeń złożonych przez Panią Wicedyrektor Martę Szczepek. Dzieci wręczyły swoim mamom
piękne, żółte tulipany oraz medale dla tatusiów. Atmosfera tej uroczystości była podniosła i
bardzo radosna. Przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

Drodzy Rodzice jeszcze raz życzymy Wam samych pięknych chwil w życiu,
aby takie uczucia towarzyszyły Wam każdego dnia. Nie tylko od święta. Nie tylko w maju!
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