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Rodzinny piknik integracyjny 

 

Zawsze, gdy zbliża się rodzinny piknik letni, czy jesienny, staram się wymyślić dla 

nas wszystkich ciekawy, oryginalny pomysł na wspólne spędzenie czasu w naszym 

pięknym ogrodzie przedszkolnym. Na piknik, zapraszamy absolwentów naszego 

przedszkola, rodziców z dziećmi i całe rodziny. Każdy u nas jest i zawsze będzie mile 

widziany. To okazja do rodzinnych spotkań, zabawy, rozmów, obejrzenia występów 

dzieci, udziału w konkurencjach muzycznych, plastycznych czy sportowych. To także 

czas na ucztę dla podniebienia. To dzięki naszym rodzicom, babciom, ciociom, wujkom  

i dziadkom, możemy kosztować przepysznych wypieków, które Państwo zawsze 

szykujecie dla nas. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i serdecznie za nie dziękujemy! 

W tym roku, tematem przewodnim letniego pikniku 

stała się – czekolada. O jej zdrowotnych wartościach nikogo 

nie trzeba przekonywać. To źródło witaminy A, B1, B2, B3, E  

i PP. Jest bogata w składniki mineralne oraz składniki 

biochemiczne cenne dla naszego zdrowia. Ma właściwości 

relaksujące, uspakajające i jest doskonałym źródłem energii. 

Czekolada wzmacnia nasze serce i układ krwionośny, działa 

przeciwzakrzepowo, zmniejsza ryzyko zawału serca, chorób 

nowotworowych oraz pobudza pracę nerek.  



Dla dzieci, to najwartościowszy łakoć, zawierający żelazo, magnez, a mleczna także 

wapń. Oczywiście, przyjemność jej jedzenia należy w sposób przemyślany dozować. 

Każdy jednak wie, że po jej zjedzeniu czujemy się odprężeni, szczęśliwi, a nasze 

samopoczucie ulega znacznej poprawie. Nasze dzieci po prostu ją uwielbiają. 

 

 Pomyślałam sobie, że wystrój naszego ogrodu będzie w czekoladowych barwach: 

brązowo (czekoladowo) – różowych (malinowych) kremach. Wspólnie z Koleżankami 

przygotowałyśmy czekoladowo-malinowe muffinki z kartonu oraz brązowo-różowe 

wstążeczki z krepiny, które powiewały na naszym tarasie; dzieci ozdobiły pastelami 

słodkie babeczki, które stały się ozdobą naszej „kawiarenki pod chmurką”. W tym 

miejscu należą się gorące podziękowania dla p. Dyrektor Agnieszki Wojdal, która zawsze 

wspiera nas w nowatorskich działaniach i docenia każde nasze działanie. Bardzo 

serdecznie dziękujemy również pani Magdzie - mamie Ani i Piotrusia B., którą zapytałam 

o możliwość zorganizowania czekoladowej fontanny. Fontanna oraz użyta do niej 

belgijska czekolada, była nieodpłatną niespodzianką Rodziców Państwa Baznerów. 

 

 



  

 

Wszystkie dzieci zatańczyły „czekoladowe tańce”, do których zaprosiliśmy 

Rodziców. Brązowo-różowe wstążeczki, zawiązane na rączkach dzieci prezentowały się 

niezwykle efektownie. 

 

 

 Nasi wychowankowie zaprezentowali taniec „You'll never fully dressed 

without a smile”, za który otrzymaliśmy nagrodę – I miejsce w konkursie tańca 

nowoczesnego (konkurs pod patronatem Burmistrza Mokotowa). Taniec, w oryginale 

tańczony był przez dzieci, ubrane w czarne stroje i białe rękawiczki, na pikniku 

pokazaliśmy się w białych rękawiczkach i pięknych uśmiechach na twarzach.  



 

  

Jak, co roku, odbył się konkurs piosenki rodzinnej „Talenty 2019”, w którym dzieci 

śpiewały wspólnie ze swoimi rodzicami. Jury, złożone z czwórki tatusiów dzieci ze 

wszystkich grup, oceniało sposób wykonania utworu, wrażenie artystyczne oraz układ 

choreograficzny małych piosenkarzy. Dzieci, otrzymały ciekawe nagrody rzeczowe, 

statuetki i uroczyste dyplomy. Jesteśmy dumni z naszych wykonawców i serdecznie 

zapraszamy w kolejnych latach do udziału całych rodzin w tym radosnym 

przedsięwzięciu. 

 

  

Był też czas, na skosztowanie przepysznych czekoladowych wypieków. Na 

stołach „Czekoladowego stoiska” królowały babeczki, tarty, ciasta i musy. Nikt nie 

odszedł od stołu z pustym talerzykiem. Nasze panie, które podawały smakołyki, miały 

ręce pełne pracy. To był także moment na „czekoladową fontannę”. Dzieci, podstawiały 

pod spływającą czekoladę owoce i chrupki, nadziane na patyczkach. Ich czekoladowe 

buzie, wyrażały radość i zadowolenie z tej czekoladowej uczty. 



 

 Wszyscy mogliśmy podziwiać niezwykłe przedstawienie „ Księżniczka na 

ziarnku grochu”, w wykonaniu Rodziców z Krainy Misiów. Panie: Grażynka, Basia  

i Elwira, także miały swoje role w tym spektaklu.  

 

Wielkie brawa za scenografię, charakteryzację, kostiumy, lecz przede wszystkich 

profesjonalny występ aktorów. Publiczność była zachwycona, a dzieci, których rodzice 

wzięli udział w przedstawieniu, nie mogły oderwać od nich oczu. Wspaniałym 

Wykonawcom pani Dyrektor podziękowała, wręczając każdemu pamiątkową statuetkę. 

Spektakl otrzymał II miejsce podczas XI Przeglądu Grup Teatralnych Rodziców 

Warszawskich Przedszkoli: Rodzice-Dzieciom. Gratulacje! 

 



 Warto również wspomnieć o naszych najmłodszych dzieciach, które od 

września będą przedszkolakami w Krainie Misiów. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami 

licznie przybyli na Czekoladowy Piknik. To okazja do wzajemnego poznania się, 

porozmawiania, poznania naszych zwyczajów i tradycji.  

Wszystkie dzieci miały również okazję pomalować „czekoladową farbą”, to, na co 

miały ochotę. Ich czekoladowe rysunki, mogliśmy podziwiać w naszej ogrodowej galerii 

prac. 

Zawsze będziemy z radością przyjmować w naszych progach gości, z którymi 

chcemy się bawić, cieszyć, dzielić radością i sukcesami. To dla nas gospodarzy wielkie 

wydarzenie. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że pomagacie nam Państwo w tym 

przedsięwzięciu.  

 

Dziękujemy i liczymy na Państwa pomoc. Wspólnie możemy dać dzieciom więcej. 

 


