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Drodzy Czytelnicy.

Mamy przyjemność przedstawić Wam Świąteczne wydanie Gazetki.
W tym numerze przeczytacie o wydarzeniach, jakie miały miejsce w naszej
szkole w okresie poprzedzającym Święta. 
      Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby ten
czas był pełen spokoju i szczęścia a także radości przeżywanej w gronie
rodziny.
     Po wspólnym kolędowaniu i składaniu sobie życzeń w szkole, nadejdzie
upragniony czas wytchnienia od codziennych obowiązków. Mamy nadzieję, że
odpoczniecie i wrócicie w styczniu pełni energii do pracy. 

Redaktorzy Gazetki Szkolnej

* *
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Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na
całym świecie. W piątek 6 grudnia 2019 roku z workiem
pełnym prezentów przyjechał również  do naszego
przedszkola, odwiedził grupy przedszkolne: D, E, F, G.
Oczekując upragnionego Gościa, dzieci nadsłuchiwały
dźwięku dzwoneczków. 

Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a
kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę
zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka, św. Mikołaj
przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi,
zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w
przedszkolu. 

Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom
osobiście wręczył paczki. Za prezenty dzieciaki
odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami i
własnoręcznie przygotowanymi pracami przedstawiającymi
Mikołaja.

Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo
miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele
radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci
wszystkich przedszkolaków, niektórzy z nich już nie mogą
doczekać się kolejnej Jego wizyty.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
Magdalena Pettke
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"POMOCNE SERCE"
Magdalena Piwka

*

Mikołajki to wyjątkowy czas obdarowywania się prezentami, a przede wszystkim okazywania wzajemnej życzliwości i dobroci.
Był to dobrym moment na realizację kolejnego zadania w ramach akcji „Dzieci uczą Rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych oraz promocja aktywnego i zdrowego
trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

Temat ostatniego zagadnienia to „Pomocne serce”, podczas realizacji którego przedszkolaki dowiedziały się dlaczego należy
pomagać innym, że pomagać można na wiele sposobów oraz jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi.
Historia świętego Mikołaja i jego dobre uczynki to wspaniały przykład pomocnego serca. Każdy z nas może zostać świętym
Mikołajem, obdarowując innych uśmiechem, dobrym słowem czy nawet dobrym uczynkiem.

** *
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Dnia 8 grudnia 2019 roku w naszej Szkole zorganizowaliśmy XI Koncert Charytatywny pt. ,,Dobro powraca”. Realizowanemu
w tym roku działaniu przyświecało motto: ,,Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: - Dzisiaj
zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka”. Warto podkreślić, iż inicjatorami przedsięwzięcia już po raz kolejny byli Pani
Dyrektor Jolanta Kosznik, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie oraz Rada Rodziców.

Na wstępie spotkania wszystkich zebranych serdecznie przywitała dyrektor placówki  Jolanta Kosznik, która podziękowała za
udział przybyłym gościom oraz podkreśliła ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w przygotowanie
występów oraz  wykonanie ozdób świątecznych. Podczas koncertowania głos zabrał również Burmistrz Mieczysław Grzegorz
Gołuński dziękując przybyłym za udział w tak szczytnym przedsięwzięciu oraz przekazując sprzęty muzyczne na rzecz
Szkolnego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego School Life oraz chóru Monodia.  W trakcie wspólnie spędzonego czasu
mogliśmy podziwiać występy taneczne i usłyszeć utwory muzyczne o zróżnicowanym repertuarze. Pomiędzy występami
odbywały się licytacje oraz losowania loteryjki fantowej.

Mieszkańcy Kiełpina chętnie wspierali tak szczytny cel bowiem już po raz kolejny pokazali, że ,,Dobro powraca”. To niezwykłe
wydarzenie sprawiło, iż odwiedziło nas wielu gości. Mogliśmy cieszyć się obecnością rodziców naszych uczniów i ich rodzin,
ale również ,,Przyjaciół Szkoły”.

XI KONCERT CHARYTATYWNY "DOBRO POWRACA"
"Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: 

- Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka”
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"OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"  
Barbara Moskal 

*

Dnia 13 grudnia 2019 roku dzieci z oddziałów
przedszkolnych D, E, F i G uczestniczyły w wycieczce do
Centrum Kultury w Kartuzach na przedstawienie teatralne

pt. ,,Opowieść wigilijna”.

Historia chciwego bogacza, dla którego oprócz pieniędzy nic
innego się nie liczyło, była opowiedziana za pomocą

dziewięciu lalek i masek. Niektóre sceny były rozgrywane w
konwencji teatru cieni. Scenografie 

tworzyły stronice książki, które przewracane podmuchem
wiatru stanowiły tło dla wydarzeń sprzed lat.

Spektakl został zagrany z dużym poczuciem humoru, 
ale był też pełen wzruszeń i refleksji. Świąteczna muzyka

tworzyła klimat świąt Bożego Narodzenia 
bliski nie tylko dzieciom, ale też i dorosłym.

Mali widzowie byli pod ogromnym wrażeniem
przedstawienia, które było doskonałą okazją do

przypomnienia wartości, takich jak: miłość, dobro, szacunek,
którymi należy się kierować spędzając święta Bożego

Narodzenia z bliskimi.

*
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PIERNIKI "U KRECIKA"
Barbara Moskal 

Dnia 12 grudnia 2019 roku
w sali „U Krecika” 

unosił się zapach przypraw
korzennych, a to za sprawą pierników,
które przygotowywały dzieci z grupy

przedszkolnej F. 

Na początku przedszkolaki poznały
składniki ciasta piernikowego, sposób
jego wykonania, potrzebne przybory a
także zasady bezpieczeństwa. 

Następnie wszystkie dzieci zabrały się
do pracy: wałkowały ciasto i
wykrawały ciasteczka o wybranych
kształtach. Dominowały: choinki,
gwiazdki, aniołki, dzwonki. 

Z pomocą pań praca nad
przygotowaniem ciastek przebiegała
sprawnie i bez trudu. Wszyscy byli
zaangażowani we wspólną pracę,
efektem  czego były  blaszki pełne
pierniczków, które zanieśliśmy do
kuchni. Tu pod czujnym okiem
naszych pań kucharek pierniki
nabierały koloru piekąc się w
piekarniku. 

Po upieczeniu przyszedł moment
najbardziej oczekiwany przez dzieci -
jedzenie samodzielnie wykonanych
wypieków. Przyniosło to wszystkim
przedszkolakom wiele radości, dla
niektórych było nowym
doświadczeniem.


