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KOLOROWY ZAWRÓT G¸OWY - REWIA WIOSENNEJ MODY W BAJCE

PRZYSZ¸A WIOSNA!
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Wprawdzie nowa pora roku - wiosna nie wyglàda
jeszcze tak kolorowo, lecz z pewnoÊcià kryje w sobie
t´sknot´ za barwami budzàcej si´ przyrody. A my,
ch∏onàc ciep∏o ˝yciodajnych promieni, nabieramy
nowych si∏ do pracy, starajàc si´ z∏apaç ich mo˝liwie
jak najwi´cej i aran˝ujemy ró˝norodne sytuacje edu-
kacyjne, przekazujemy dzieciom swojà pozytywnà
energi´, uczymy odczytywania zjawisk i ciekawostek
przyrodniczych, a tak˝e budzimy zaciekawienie ota-
czajàcym Êwiatem.

Jednà z takich sytuacji by∏o zorganizowanie uroczy-
stoÊci powitania wiosny i zwiàzana z nià wiosenna re-
wia mody. Tego dnia przedszkolaki przyby∏y ubrane
w modne wiosenne wzory i kolory. Dominowa∏y prze-
wa˝nie ró˝norodne odcienie zieleni, ˝ó∏ci z motywem
kwiatowym. Urody dzieci´cym strojom dodawa∏y kolo-
rowe motyle, przepaski we w∏osach, ozdobne kape-
lusze, a nawet wielobarwne peruki. Równie˝ pracow-
nicy przedszkola dostosowali si´ do wymogów dnia
i ka˝dy w swoim stroju posiada∏ wiosenny akcent. Pro-
wadzenia uroczystoÊci podj´∏a si´ sama pani dyrektor,
która prawdopodobnie najbardziej i najgor´cej czeka
na wiosenne ciepe∏ko, stàd z wielkim zaanga˝owaniem
wyp´dza∏a mróz, pluch´ i zimno z naszego przedszkola.

UroczystoÊç by∏a tym donioÊlejsza, gdy˝ zaszczyci∏
nas swojà obecnoÊcià burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz, który przewodniczy∏ jury oceniajàcemu
stroje dzieci. I w ten sposób wyró˝niono po dwoje
dzieci z ka˝dej grupy: wybrano przystojnych panów
Marców i kolorowe panny Wiosenki. Pozosta∏e dzieci
równie˝ otrzyma∏y nagrody, a nawet mo˝na powiedzieç,
˝e by∏y to nagrody podwójne, bo pani dyrektor poda-
rowa∏a kosz lizaków, a pan burmistrz wr´czy∏ dzieciom
wielkà torb´ s∏odyczy!

Na koniec wszystkie dzieciaki wyruszy∏y do miasta
na powitanie nowej pory roku do miasta. Dzia∏o si´
to w kulminacyjnym momencie zaçmienia s∏oƒca, wi´c
nastrój by∏ lekko niesamowity: zrobi∏o si´ ch∏odniej,
mo˝e ciemniej, przyroda jakby na moment zamar∏a.

Na szcz´Êcie trwa∏o to tylko chwilk´ i weso∏y dzieci´cy
pochód z barwnymi kwiatami przywróci∏ radosne
promyki - tak z nieba, jak i z serduszek.

Ma∏gorzata Kobusiƒska

20 marca uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku przywi-
tali wiosn´.

Najpierw na boisku szkolnym wybrano najpi´kniejszà Marzann´, a by∏o ich
w tym roku naprawd´ sporo, uczniowie naprawd´ si´ postarali. Niektóre klasy
przygotowa∏y nawet trzy lub cztery kuk∏y. Po˝egnanie zimy mia∏o oczywiÊcie
ekologiczny charakter, Marzanny zosta∏y przygotowane z siana, bibu∏y i papieru,
nast´pnie spalone. Jednak zanim do tego dosz∏o, jury wybra∏o te najpi´kniejsze.

Nast´pni ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna przesz∏a barwnym korowodem ulicami
Ciechocinka. Pogoda dopisa∏a, a zaçmienie nie przeszkodzi∏o. Oby tylko zima
nie wróci∏a!          A. Migdalska

Spragnione ciep∏a i zieleni dzieci z Przed-
szkola Kubusia Puchatka du˝o wczeÊniej rozpo-
cz´∏y przygotowania do nadejÊcia wiosny.

Dzi´ki sprzyjajàcej pogodzie szuka∏y oznak
i zwiastunów tej wspania∏ej pory roku podczas
spacerów i wycieczek. Wykonywa∏y te˝ prace
plastyczne, a tak˝e pozna∏y wiersze i piosenki
o wioÊnie. Du˝o radoÊci i zaanga˝owania wyka-
za∏y podczas wykonywania kolorowych kwiatów
z bibu∏y, które zrobi∏y z rodzicami w domu.

W dniu, w którym mia∏y powitaç wiosn´, przy-
by∏y do przedszkola w dobrych nastrojach, ubra-
ne w kolorowe stroje i wiosenne emblematy,
aby zaakcentowaç nadchodzàcà por´ roku.
Wszystkie przedszkolaki zaraz po Êniadaniu wraz
ze swoimi paniami wyruszy∏y barwnym korowo-
dem na spacer ulicami miasta, trzymajàc w r´-
kach swoje kolorowe kwiaty. W ten sposób dzieci
chcia∏y wyraziç swojà radoÊç z przyjÊcia nowej
pory roku. G∏oÊnymi okrzykami i weso∏à zaba-
wà przedszkolaki po˝egna∏y zim´ i powita∏y
wiosn´. Po powrocie ozdobi∏y kàcik Kubusia
Puchatka wiosennymi kwiatami, a same przys-
tàpi∏y do wspólnej zabawy na Êwie˝ym powietrzu
w ogrodzie naszego przedszkola.

      Aleksandra Wawrzonkowska

PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA
KUBUSIA PUCHATKA POWITA¸Y
WIOSN¢ KOLOROWO I WESO¸O
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