LIST Z ZĄBEK
Minął pierwszy miesiąc nowego roku

Przedszkole z Ząbek serdecznie pozdrawia Wszystkich, którzy zaglądają na naszą michalicką stronę.
Minął pierwszy miesiąc nowego roku, a wraz z nim skończyły się u nas ferie zimowe czas odpoczynku,
wyjazdów i przygód. W poniedziałek z nowymi siłami i zapałem wracamy do przedszkola, by znów się
wspólnie uczyć i bawić.Chociaż w styczniu nie wiele chodziliśmy do przedszkola, to jednak przygód było nie
mało. Nowy Rok rozpoczęliśmy wizytą kolędową u naszych Sióstr . Wspólnie adorowaliśmy Jezusa,
śpiewaliśmy kolędy, no i oczywiście, pozrywaliśmy cukierki z choinki. Potem zabraliśmy się do przygotowania
Baśniowych Jasełek, które 15. 01. zagraliśmy na dużej scenie naszego parafialnego ,"Wielkiego Teatrudla "
dla kochanych Babć i Dziadków
14. 01. z wizytą duszpasterską odwiedził nasze przedszkole Ks. Proboszcz Andrzej Kopczyński. Co to
była za radość! Po wspólnej modlitwie każdy z nas mógł zamienić słówko z Księdzem Proboszczem, a on jak
dobry ojciec uśmiechał się do nas i obdarowywał obrazkami i cukierkami.
W tym miesiącu mieliśmy także okazję z bliska poznać pracę kominiarza i dowiedzieć się do czego służą
takie dziwne urządzenia, które Panowie przynieśli ze sobą. Ponieważ nie wierzymy w przesądy, z czarnych
mundurów Kominiarzy nie zniknął ani jeden złoty guziczek.
Jak to często w życiu bywa jesteśmy raz bardzo grzeczni, innym razem trochę to nam nie wychodzi.
Pewnego styczniowego dnia nasze Pszczółki (5-latki) trochę narozrabiały. Tak bardzo nie chciało im się
sprzątać sali, że wszystkie zabawki po prostu zniknęły z półek.
W odpowiedzi na to Pszczółki stwierdziły, że wolą chodzić do pracy , a nie do przedszkola. Więc
następnego dnia od samego rana czekała na nie praca: umysłowa i fizyczna. Nasze 5-latki nadrabiały
wszystkie zaległości w książkach i zeszytach, sprzątały salę, korytarz, łazienkę, przygotowywały sami sobie
śniadanie, zmywały naczynia, pomagały w kuchni gotować obiad, odśnieżały łopatami podwórko
przedszkolne itd. Chociaż pracy było bardzo dużo i wcale nie było zabawy, wszyscy byli bardzo szczęśliwi!!!
Nikt nie przypuszczał, że to będzie większa "zabawa niż bawienie się zabawkami". Skutki tej "zabawy"
najbardziej odczuły nasze Siostry i Panie.
Na tym kończymy nasz list do Was. Jeszcze raz pozdrawiamy i mówimy: Do zobaczenia!
Dzieci z przedszkola w Ząbkach.

Dodane przez : sdawida, dnia 04 luty 2009 10:06

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 1/1

