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„Âw. Andrzeju, daj nam znaç,
co si´ z nami b´dzie dziaç”

27 listopada 2013 r. dzieci z gr. 6l z Przedszkola
Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Cie-
chocinku wzi´∏y udzia∏ w spotkaniu andrzejkowym,
na które zaprosi∏y swoich rodziców.

Na poczàtku wys∏ucha∏y opowiadania o ludowej

tradycji wró˝enia w wigili´ Êwi´tego Andrzeja. Gdy
w sali powsta∏ ju˝ nastrój tajemniczoÊci i magii, a w po-
wietrzu czuç by∏o zapach topiàcych si´ Êwiec, przed-
szkolacy zasiedli w kole, oddajàc si´ zabawie. Aby na-
daç moc czarom wypowiedzia∏y magiczne zakl´cie:

„Hokus - pokus, czary - mary,
Aby wró˝by si´ spe∏ni∏y, z∏ó˝my dary."
Nast´pnie dzieci wrzuca∏y grosiki do „studni ̋ yczeƒ”

z wiarà w spe∏nienie dzieci´cych marzeƒ. Z wró˝b do-
wiedzia∏y si´, co je czeka w przysz∏oÊci i kim b´dà.
Z „Magicznych karteczek" pozna∏y przysz∏e imi´ wybran-
ki i wybranka. Ustawia∏y buciki, aby zaspokoiç cieka-
woÊç, które z nich pierwsze wkroczy w doros∏e ˝ycie.
La∏y wosk przez dziurk´ od magicznego klucza, zasta-
nawiajàc si´ przy tym, co im przyniesie los.

W przerwach pomi´dzy wró˝bami taƒczy∏y przy mu-
zyce i bawi∏y si´ wspólnie z rodzicami. Wszystkie wró˝-
by dzieci i rodzice potraktowali z uÊmiechem i ˝ar-
tem, wi´c zabawa by∏a udana.

Beata Linowska
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Na myÊl o Miko∏aju widzimy starszego dziadzia
w czerwonym kubraku, z wielkà siwà brodà i workiem
pe∏nym prezentów. Jednak prawdziwy Miko∏aj nie la-
ta∏ saniami zaprz´gni´tymi w renifery. Nie mia∏ te˝
czerwonego stroju i czapki. Âwi´ty Miko∏aj by∏ bisku-
pem Miry i w ikonografii przedstawiany jest w infule
na g∏owie i z pastora∏em w r´ku. W rocznic´ jego
Êmierci, 6 grudnia, obchodzimy Miko∏ajki.

W tym przemi∏ym dniu dzieci mogà znaleêç w swych
butach ma∏e, najcz´Êciej s∏odkie upominki. W przed-
szkolach i szko∏ach grzecznych uczniów tak˝e odwiedza
Miko∏aj. 6 grudnia 2013 r. zawita∏ na przyk∏ad do Szko-
∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku.

Tego dnia dzieci z pewnoÊcià nie myÊla∏y o zada-
niach z matematyki… Na korytarzach s∏ychaç by∏o
podekscytowanie i Êmiechy. Kiedy dzieci - te m∏odsze
i starsze uda∏y si´ po dzwonkach do swych klas, rozpo-
cz´∏y si´ wizyty Miko∏aja. Towarzyszy∏o im wiele uÊmie-
chów i zabaw. Dzi´ki Radzie Rodziców dzieci otrzyma∏y
tak˝e s∏odkie upominki.

      Red.

Wizyta Âwi´tego Miko∏aja
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