
Tu˝ przed Êwi´tami odby∏y si´ tak˝e warsztaty wiel-
kanocne dla rodziców i dzieci. W grupie 6-latków wy-

konywali oni pisanki, a w grupie 3-4 latków zajàczki
wielkanocne.  Rodzice i dzieci wykazali si´ du˝a kre-
atywnoÊcià i inwencjà twórczà. Powsta∏y wspania∏e
dzie∏a. Takie zaj´cia to doskona∏a okazja do poznania
przez dzieci tradycji wielkanocnych i radoÊç ze wspólnej
pracy razem z rodzicem. Spotkania przebiega∏y w mi∏ej
i serdecznej atmosferze. RadoÊç i uÊmiech towarzyszy∏y
wszystkim uczestnikom. Bardzo serdecznie dzi´kujemy
rodzicom za przybycie i mile sp´dzony czas.

Wielkà atrakcjà dla naszych przedszkolaków by∏y
równie˝ odwiedziny zajàczka wielkanocnego, który
zrobi∏ dzieciom niespodziank´ i przywita∏ je podczas
spaceru. Sprawi∏o to przedszkolakom ogromnà radoÊç.
Zajàczek podarowa∏ wszystkim upominki, z∏o˝y∏ ˝ycze-
nia wielkanocne i obieca∏, ˝e odwiedzi nas za rok...

                                  Aleksandra Wawrzonkowska

Ju˝ od poczàtku kwietnia w naszym przedszkolu odczuwa∏o si´ atmosfer´ zbli˝ajàcych si´ Âwiàt
Wielkanocnych. Dzieci poznawa∏y zwyczaje i tradycje wielkanocne, a tak˝e porównywa∏y zwyczaje
panujàce w ró˝nych regionach Polski.

Przygotowania do Âwiàt Wielkanocnych
u Kubusia Puchatka
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O wioÊnie s∏ów kilka…

Ideà tego konkursu jest rozwijanie wyobraêni i fan-
tazji u dzieci, zabawa rymem i rytmem oraz zach´canie
do obserwowania i opisywania - wspólnie z cz∏onka-
mi swoich rodzin - zmian zachodzàcych w przyrodzie
wraz ze zmianami pór roku. Profesjonalne jury w sk∏a-
dzie: Aldona Nocna - przewodniczàca, Klara Drobnie-

wska - cz∏onek jury, Lidia Wasilewska - cz∏onek jury
oraz Ma∏gorzata Kobusiƒska - sekretarz oceni∏o 21
utworów napisanych przez dzieci i rodziców. Recytacjà
utworów zaj´li si´ absolwenci naszego przedszkola,
a aktualnie uczniowie klas III i IV szko∏y podstawowej
w Ciechocinku, a byli to: Julita S∏omczewska, Wiktoria
Chmielik, Wiktoria Gràcka, Zosia Nocna i Olek
Wonorski. Za ch´ç udzia∏u w tym przedsi´wzi´ciu, za
nauk´ wierszy i dobrà pami´ç o dawnym przedszkolu
bardzo tym uczniom oraz ich rodzicom dzi´kujemy.

Równie wa˝ne podzi´kowania nale˝à si´ przewo-
dniczàcej oraz cz∏onkom jury: za bezinteresownà po-
moc w ocenianiu wyjàtkowo skomplikowanej wra˝li-
woÊci poetyckiej ma∏ych dzieci, a tak˝e za cenne rady
do wykorzystania w przysz∏ych konkursach.

Jury najwy˝ej oceni∏o wiersze nast´pujàcych auto-
rów:I miejsce: KubuÊ Âwiàtkiewicz z tatà za wiersz
„…przylecia∏y ju˝ ˝urawie…”; II miejsce: Andrey
Tamburovskyy za wiersz „…I nad sadem…”; III miejs-
ce: Wiktoria K´dzierska za wiersz „..Marzanna ju˝ uto-
piona…”

           Wies∏awa Wójcik

27 marca 2014 roku w Przedszkolu Samorzàdowym „Bajka” odby∏a si´ piàta edycja Konkursu
Poetyckiego na Weso∏e Wiosenne Wierszyki.
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