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Noworoczne spotkanie przy choince połączone z Dniem Babci i Dziadka.
„Bo na świecie nie znajdzieci takich bajek i zagadek jakie wnukom opowiada moja
Babcia i mój Dziadek”.

Noworoczne spotkanie przy choince
połączone z Dniem Babci i Dziadka

13 stycznia w MDK w Kolbuszowej odbyło się uroczyste spotkanie Noworoczne
połączone ze Świętem Babci i Dziadka. W przygotowanym na tę specjalną okazję
występie artystycznym kochane przedszkolaki składały życzenia swym kochanym
Babciom i Dziadkom dziękując im za miłość, dobroć i cierpliwość. Dumni
dziadkowie ze wzruszaniem podziwiali występy swoich milusińskich , a dzieci
dumnie pełniły rolę gospodarzy. Swą obecnością w tym dniu oprócz licznie
zgromadzonych babć, dziadków i rodziców zaszczycili zaproszeni goście: Poseł na
Sejm RP p. Zbigniew Chmielowiec, Burmistrz Kolbuszowej p. Jan Zuba oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej p. Krzysztof Wilk. Przybyłych gości
na uroczystość serdecznie powitała p. dyrektor przedszkola Beata Stefanek wraz z
najmłodszymi przedszkolakami. Dzieci z wielkim entuzjazmem zaprezentowały
gościom część artystyczną: inscenizację pt. „W krainie zimowej bajki” przeplataną
wierszami, piosenkami, tańcami – zabawny „Twist dla babci” w wykonaniu
chłopców ze Starszaków, pełen wdzięku taniec Śnieżynek do piosenki „Hallelujah”
w wykonaniu dziewczynek ze Starszaków, wesoły taniec ze „śnieżnymi
parasolkami” do melodii „Pada śnieg” z udziałem Średniaczków. Maluszki
natomiast wdzięcznie zakręciły się do piosenki „Świeci gwiazdka”. Na
zakończenie nie obyło się bez drobnych upominków dla kochanych gośći. Po
nagrodzonych gromkimi brawami występach odbyła się „zabawa choinkowa” dla
dzieci, rodziców i dziadków oraz smakowity poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Wspólnym pląsom, tańcom i konkursom nie było końca. Wszyscy bawili
się znakomicie pod czujnym okiem wodzirejki p. Iwonki Baran z „Fabryki zabaw”.
Ach co to był za bal … szkoda , że drugi dopiero za rok. Dziękujemy wszystkim
gościom za przybycie a rodzicom za pomoc, zaangażowanie i wspólną zabawę.
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