ZNP

Wnuczęta są dla nich radością życia.
&bdquo;W dzień Dziadka i Babci - nie psocimy, tylko dobrze Wam życzymy. Wybronicie nas od
draki, bośmy małe rozrabiaki. Całujemy Was serdecznie, żyjcie nam długowiecznie&rdquo; - to wspólnie
recytowany wiersz dla Babć i Dziadków. Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu
zorganizowali z okazji Dnia Babci i Dziadka piękne, wzruszające, wywołujące na twarzach uczestników
spotkania radość, uśmiech i oklaski. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej młodzi
artyści zaprezentowali się w pięknych, kolorowych strojach i w ciekawej scenografii związanej z szopką
bożonarodzeniową. Ogromną pracę w wyuczenie tekstu jasełek i piosenek włożyły Panie Jolanta Szubert,
Barbara Krótka i Katarzyna Rachwał przy wsparciu Dyrektora Przedszkola Kingi Nowak, którym złożono
podziękowanie i gratulacje.{gallery}bal_dzieci2020{/gallery} Oglądaj galerię: Dziadkowie Fot.Józef
Sadowski Początek formularza
Wnuczęta są dla nich radością życia. &bdquo;W dzień Dziadka i Babci - nie psocimy, tylko dobrze
Wam życzymy. Wybronicie nas od draki, bośmy małe rozrabiaki. Całujemy Was serdecznie, żyjcie nam
długowiecznie&rdquo; - to wspólnie recytowany wiersz dla Babć i Dziadków. Dyrekcja i nauczyciele
Przedszkola Niepublicznego w Tarnowcu zorganizowali z okazji Dnia Babci i Dziadka piękne, wzruszające,
wywołujące na twarzach uczestników spotkania radość, uśmiech i oklaski. Spotkanie podzielone zostało
na dwie części. W pierwszej młodzi artyści zaprezentowali się w pięknych, kolorowych strojach i w
ciekawej scenografii związanej z szopką bożonarodzeniową.
Druga część spotkania było
skierowane do Babć i Dziadków z racji ich święta. Ta część w której dzieci recytowały wiersze i śpiewały
radosne piosenki wywoływały gromkie oklaski, wzbudzały ogromne, radosne emocje. Dziadkowie
to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Babcia
i dziadek mają zawsze dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich dziecięce
rozterki, ale przede wszystkim bezgranicznie je kochają. Wnuczęta są dla nich radością życia. Pani
Dyrektor powitała zebranych ciepłymi słowami, składając im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli
podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki i tańce. Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony
w ich wychowanie. Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich Dziadków własnoręcznie z pomocą
Pań Wychowawczyń przygotowanymi pięknymi laurkami. Dopełnieniem uroczystego spotkania było
zaproszenie wszystkich gości na słodki poczęstunek, który przygotowały Panie z obsługi Przedszkola.
Ogromną pracę w wyuczenie tekstu jasełek i piosenek włożyły Panie Jolanta Szubert, Barbara Krótka i
Katarzyna Rachwał przy wsparciu Dyrektora Przedszkola Kingi Nowak, którym złożono podziękowanie i
gratulacje.
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