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Gdy za oknem zimy wciąż brak, w żuberkowej sali zimowo i świątecznie. Na oknach
mienią się białe gwiazdki, choinka skrzy się od lampek…W świąteczny nastrój wprowadziło nas
zarówno dekorowanie sali, jak i spotkanie z zaprzyjaźnionymi paniami z biblioteki: Agnieszką i
Asią. W ramach prowadzonego w naszej grupie koła literackiego „Czytadełko”, przyniosły one
ze sobą mnóstwo książek o tematyce zimowej i świątecznej. Pani Asia przeczytała nam
opowiadanie o zapracowanym Mikołaju, a my wyrecytowaliśmy wiersze, które przygotowujemy
na świąteczne spotkanie z rodzicami. 6 grudnia zaś obchodziliśmy Mikołajki.

W sali zabaw „Lipowart” szaleństwom nie było końca. Nie chciało nam się wracać na obiad do
przedszkola, zwłaszcza, że deser dla nas przygotowany był pyyyyysznyyyyy… galaretki z
owocami. Ale w przedszkolu czekała na nas największa niespodzianka: prawdziwy Mikołaj!
Taki z długą brodą, dzwonkiem i ogromnym workiem, wypełnionym po brzegi prezentami. Ileż
było uciechy i wrzawy! A to jeszcze nie koniec świętowania Żuberków. 11 grudnia nasi rodzice
przynieśli mnóstwo smakołyków i rozpoczęliśmy spotkanie wigilijne. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Pani Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska, Przewodniczący Rady Rodziców –
Pan Piotr Czurak oraz siostra Anna Marta Borkułak. Uroczystość rozpoczęliśmy ilustracją
muzyczną baśni J. Ch. Andersena: „Dziewczynka z zapałkami”. Pani Dyrektor powitała
wszystkich zgromadzonych, podziękowała nauczycielkom za przygotowanie uroczystości, a
rodzicom za przybycie oraz złożyła piękne życzenia świąteczne: rodzinnych świąt w blasku
świec i radości z bycia razem. Przeczytała wiersz według pomysłu Anetty Trusiewicz – Kolinko
pt.: „Zima wcale nie jest zła”. Nasze uroczyste wystąpienie złożone było z wierszy oraz
piosenek i tańców o tematyce zimowo – świątecznej. Chociaż w ten sposób możemy przywołać
zimę… Następnie wszyscy wspólnie, w blasku zimnych ogni, zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród
nocnej ciszy”. I poczuliśmy, że to naprawdę magiczny, świąteczny, radosny czas.
Przewodniczący Rady Rodziców oraz siostra Marta również złożyli świąteczne życzenia
dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Przy stole pachnącym świerkiem i pomarańczami,
zachwycaliśmy się smakołykami, dzieliliśmy się ciekawymi historiami. Było naprawdę
klimatycznie i pięknie. Jak to zwykle bywa w święta…
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