
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU DANKOWICE 

                             Jak co roku w naszym przedszkolu gościliśmy Najmilszych i Najdroższych nam 
Gości: Babcie i Dziadków naszym przedszkolaków. Na kilka dni poprzedzających uroczystość 
dzieci pełne emocji, zainteresowania ,wkładając  całą swoją  aktywność i zaangażowanie  w 
przygotowywanie się do Święta Babci i Dziadka wykonywały  prezenty, ćwiczyły  wierszyki, 
układy taneczne , okolicznościowe piosenki. Nie mniejsze emocje towarzyszyły 
nauczycielkom , gdyż mimo  częstym „treningom” w podobnych sytuacjach , każdy występ 
swoich wychowanków traktują   jako ten jedyny i najważniejszy. 
                           W dniu 06.02.2014. odbyła się więc wielka uroczystość : Dzień Babci i Dziadka. 
Wicedyrektor ZSP Dorota Ćwiertnia powitała przybyłych Gości zapraszając na przedstawienie 
w wykonaniu przedszkolaków . Okolicznościowe życzenia przekazała także Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  Pani Genowefa Lisewska . 
 Ze względu na liczbę dzieci w przedszkolu oraz przewidywaną liczbę zaproszonych Gości  
podobnie jak w minionych latach  uroczystość musiała odbyć się w 2 częściach . 
                           W pierwszej odsłonie przygotowanego programu artystycznego dla Babć i 
Dziadków wystąpiła najmłodsza grupa dzieci 3 –letnich z panią Danutą Noworytą oraz grupa 
5-6-latków z panią Marzenką Jarosz. Wyjście kolorowych krasnoludków wzbudziło aplauz 
publiczności ,gdyż maluchy nie za bardzo przejmowały się tremą, za to z zainteresowaniem 
wypatrywały w tłumie swoich Bliskich .Program artystyczny ułożony przez w/w nauczycielki 
opierał się na bajce o Czerwonym Kapturku potraktowanej w humorystycznej konwencji 
zabawnych wątków i dialogów. W przedstawieniu udział wzięły wszystkie przedszkolaki z obu 
grup ukazując swoje umiejętności wokalne , taneczne i teatralne .Co ważne –dzieci 
pozbawione były tremy, a swoje role odtwarzały z lekkością daną tylko wytwornym aktorom. 
Nagrodzone brawami z dumą opuszczały scenę , choć niektórym nie spieszno było do zejścia, 
co było usprawiedliwione okolicznością , gdyż taka burza braw z pewnością była 
ekscytującym  przeżyciem ,szczególnie dla najmłodszych dzieci , które  po raz pierwszy 
wystąpiły na scenie przed tak wspaniałą publicznością .Na zakończenie występu dzieci 
wręczyły kochanym Babciom i Dziadkom przygotowane upominki. 
                              W drugiej odsłonie tego szczególnego dnia ze swoim programem 
artystycznym wstąpiły dzieci 4-letnie wraz ze swoimi paniami Monika Gajda i Dorotką  
Markiel oraz dzieci 5-6-letnie z panią Danutą Wiercigroch.  
Dzieci młodsze przygotowały układy taneczno wokalny wplatając w swój występ piękne 
okolicznościowe  wierszyki oraz piosenki .Na uwagę zasługuje występ solistów , jak się 
okazało, talentów odkrytych w czasie przygotowań do uroczystości. Radość i chęć 
wystąpienia dla Babci i Dziadka sprawiła  przełamanie u wymienionych tremy ujawniając przy 
tym ukryte możliwości , wrażliwość i wielką spontaniczność. 
 Dzieci starsze popisały się wspaniałym występem tanecznym i inscenizacyjnym  do starego 
,ale niezapomnianego utworu H.Kunickiej „Orkiestry dęte”. I tutaj wypatrzeć można było 
przyszłych artystów zapewne scen nie tylko środowiskowych  ,ale  i ogólnopolskich.  
Występ artystyczny dopełniły humorystyczne elementy dobranych na okoliczność piosenek i 
wierszy , nagrodzonych gromkimi brawami . 
Na zakończenie dzieci wraz z życzeniami wręczyły swoim Najbliższym przygotowane 
upominki. 
 



Uroczystość przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze .Gościliśmy łącznie ok. 300 
gości .Mamy nadzieję ,że zaprezentowane przez naszych przedszkolaków występy 
artystyczne na długo zapadną w pamięci naszych Gości. 

Wszystkim zaś Babciom i Dziadkom  życzymy raz jeszcze dużo, dużo zdrowia , uśmiechu , 
radości oraz by Dzień Babci i Dziadka trwał nie tylko 21-ego i 22-ego stycznia ,ale co 
najmniej kilkanaście  razy w roku . 

                                   Na zakończenie w imieniu dzieci składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim Babciom i Dziadkom  za tak liczny udział w uroczystości oraz za przekazanie 
datków , dzięki którym będziemy mogli , jak w roku ubiegłym ,zorganizować przedszkolakom 
wyjazd na wymarzoną wycieczkę . 
 
Podziękowania składamy także Osobom , dzięki którym nasza uroczystość mogła się odbyć 
 w takim kształcie ,w  jakim miała miejsce: 
Dziękujemy Panu Prezesowi OSP za użyczenie sali. Dziękujemy Pani Anieli Stańko za 
wypożyczenie nakryć stołowych  .Dziękujemy pani Oldze Milczyńskie za wypożyczenie 
choinek. Dziękujemy Rodzicom , którzy pomogli nam w przygotowaniu słodkiego 
poczęstunku .Dziękujemy Panu Eugeniuszowi Pieczka za użyczenie i obsługę profesjonalnego 
nagłośnienia sali . 
 

                                                                                                                                                 D. Ćwiertnia 
                                                                                                                                                   Monika Gajda 

                                                                                                                                                      Marzena Jarosz 
 
 

PS. 
Ze swojej strony składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie ,wychowywanie najmłodszego 
pokolenia w szacunku do starszego pokolenia  i Rodziny, za poświęcony czas oraz prawdziwą radość 
w tworzeniu szczególnych wydarzeń, atmosfery  ,a  w efekcie dobrej i ciekawej  historii naszego 
przedszkola Nauczycielkom oraz wszystkim Pracownikom obsługowym Przedszkola Publicznego  w 
Dankowicach . 

Wicedyrektor  ZSP Dorota Ćwiertnia 
 

 

 

 

 


