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Jak co roku w styczniu obchodzimy piękne święto. W naszym przedszkolu, Dzień Babci i
Dziadka należy do tych najmilszych, najserdeczniejszych, najbardziej rodzinnych
spotkań.

W każdej grupie wiekowej dzieci razem z paniami przygotowują część artystyczną, wykonują
prezenty, z wielkim utęsknieniem czekają na ten dzień. Każde spotkanie z dziadkami jest
zupełnie inne, różnie zaplanowane.

Po raz pierwszy w przedszkolu grupa I ( 3-latki) najmłodszych przedszkolaków gościła Babcie i
Dziadków z okazji ich święta. Spotkanie było bardzo wzruszające. Dzieci przedstawiły gościom
poznane na zajęciach piosenki, wiersze i tańce, wręczyły ukochanym babciom i dziadkom
własnoręcznie wykonane prezenty – kwiatowe obrazki i złożyły życzenia „ aby dziadzio z
babunią nażyli się do woli…”.
Po występie i degustacji „zdrowego” poczęstunku przygotowanego przez rodziców, wnuczkowie
zaprosili swoje babcie i dziadków do wspólnej tanecznej zabawy. „Ojciec Wirgiliusz”, „Kółko
graniaste”, „Jagódki”– te przeboje „z łezką w oku” przypomniały gościom dzieciństwo… A
nowoczesny taniec z wnuczkiem rock and roll oraz inne dyskotekowe rytmy wprowadziły dzieci i
dziadków w nastrój radosnej, karnawałowej zabawy.
Natomiast grupa II (4-latki integracyjne) swoim ukochanym Babciom i Dziadkom przygotowała
wiersze, piosenki oraz własnoręcznie zrobione laurki i serwetkowe kwiatuszki. Dzieci razem z
Babcią I Dziadkiem robiły pyszne owocowo-waflowe desery. Każdy mógł je ozdobić według
własnego pomysłu. Po słodkim poczęstunku, dla spalenia kalorii, był czas na zabawę i hulańce.

Grupa III (5- latki) przywitała gości kolędami w języku białoruskim, a następnie Babcie i
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Dziadkowie obejrzeli przedstawienie „Rzepka”. Oj, było wesoło. Jak to z rzepką bywa, nie
chciała ona zostać wyciągnięta z grządki. Więc „ciągnie dziadek rzepkę niebożę. Ciągnie i
ciągnie, wyciągnąć nie może”. Do pomocy przybyła babcia, wnuczek, kurka, kicia itd. Aż w
końcu, |”Tak się nadęli, tak się zawzięli, że nagle rzepkę – trach! wyciągnęli. Aż wstyd
powiedzieć, co było dalej: wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, Dziadek na
babcię,………”. Nic się nikomu nie stało, i wszyscy razem zaśpiewali swoim kochanym babciom
i dziadkom piosenkę, wyrecytowali wiersze i zaprosili do tańca przytulańca. Po wręczeniu
laurek, odśpiewaliśmy Mnogaja leta i Sto lat. Miło było popatrzeć jaka wielka więź łączy te oba
pokolenia.

W grupie IV (6-latki integracyjne) panie wykorzystały dziecięcą ciekawość świata i potrzebę
działania, by upiec wspólnie pierniczki. Chętne Babcie przygotowały piernikową masę, gdy
tymczasem pozostali uczestnicy warsztatów, w rytmie muzyki z wyboru Klanzy („Ciasto”)
zagnietli kolejną „muzyczną składankę”. Nie było lekko, wszystkim bolały ręce...Podzieleni na
grupy wałkowaliśmy, wykrawaliśmy foremkami ciasteczka, smarowaliśmy żółtkiem i włożyliśmy
szybko do gorącego pieca. Wykorzystując wolną chwilę (na upieczenie ciastek) dzieci
zaprezentowały piosenki, wiersze i inscenizację. Oczywiście wszystko na temat Babci i
Dziadka. Potem głośne 100 lat, prezenty, wspólny taniec z babcią i do stołu. A tu gorące,
pyszne pierniczki, owoce, trochę słodyczy (bo nie można za dużo!). Było bardzo miło, dla
takiego nastroju warto tak się napracować....

W grupie V (6 – latki ) przygotowania do tego najważniejszego dnia w grupie trwały już od wielu
dni. Dzieci pieczołowicie własnymi rączkami wykonywały wazoniki i kwiatki dla babci i dziadka,
jak również przygotowały bogatą część artystyczną. Na początek dzieci przedstawiły Dziadkom
teatrzyk pt. „Gburka”, o niegrzecznej królewnie. Dzieci na koniec przedstawienia złożyły
przysięgę, że będą zawsze grzeczne. Druga część poświęcona była babciom i dziadkom, w
której na wyróżnienie zasługuje taniec dziewczynek z miotłami i Rock and roll, gdzie tańczącym
dziewczynkom przygrywali chłopcy na gitarach – miotłach. Gdy dzieci zaśpiewały piosenkę o
miłości do swoich Dziadków, nie obyło się bez łezki wzruszenia, a później były prezenty,
życzenia i serdeczne całuski. Następnie przedszkolaki zaprosiły przybyłych gości do
karnawałowej zabawy. Na koniec odbył się poczęstunek ciepłą herbatką z cytrynką, jak również
świeżymi i suszonymi owocami zgodnie z preferowanym zdrowym stylem życia.

Mimo tak różnych działań, we wszystkich grupach przedszkolnych, było tak samo dużo miłości
i ciepła. Kochane Babcie i Dziadkowie, jeszcze raz, 100 lat!!!!

Nauczycielki z grup I, II, III, IV i V
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