
Jolanta Jabłońska  

„Świąteczne spotkanie przy choince” 

 Święta, to magiczny czas. Czas pełen wzruszeń, radości  

i miłości. Czas, kiedy możemy być razem podczas niezwykłych 

spotkań z bliskimi.  

 Właśnie taka atmosfera spokoju i wyciszenia, przyświecała 

mi, gdy planowałam nastrojowe i radosne spotkania przy 

choince dla każdej z grup.  Moim zamierzeniem było, aby  

w ten projekt włączyła się cała Społeczność naszego 

Przedszkola: Dzieci, Rodzice i Cały Personel.  

 Tak się stało. Jesteśmy bardzo wdzięczne Każdemu, kto 

przyczynił się do realizacji Świątecznego Projektu dla Naszych 

Kochanych Misiów. 
 

  U Czerwonych Misiów 

 Chcąc, aby dziecięce „Małe choineczki” zdobiły naszą 

salę, wymyśliłam konkurs plastyczny, o takim właśnie tytule. 

Choineczki, które stanowiły główne tło naszych grupowych 

uroczystości stworzyły swoją niezwykłością i kreatywnością 

wspaniały świąteczny i niezapomniany obraz. Dziękujemy 

Państwu, za wspólne z Dziećmi wykonanie choineczek  

i pierniczków, które stały się nagrodą za udział w konkursie 

oraz poczęstunkiem przy świątecznym stole.  



U Białych Misiów 

 

 Główną nagrodą, naszym zdaniem dla 

NAJKREATYWNIEJSZEJ Choineczki była zabawna, pełna 

humoru, ale i ważnych treści książka „Megabombkowy Hotel 

Gwiazdkowy”. Książki zakupiła nasza nieoceniona  

w książkowych zakupach pani Grażynka. Piękną wstążkę, 

zawiązała pani Renatka. 

 

 



U Żółtych Misiów 

 

Wielkie BRAWA, należą się Wszystkim Naszym Paniom, 

Naszej Pani Dyrektor, panu Jarkowi.. Z Personelem z Krainy 

Misiów, każda Uroczystość wypada BOMBOWO i MEGA.  

 Wielkie starania, przygotowania, strojenie, układanie, 

przenoszenie i wnoszenie, sprzątanie i zaparzanie herbatki, to 

tyko nieliczne czynności, które należało wykonać, aby stworzyć 

Dzieciom cudowną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia. Za to i wiele innych, pełnych miłości zachowań, 

Dziękujemy Wszystkim i Każdemu z osobna. 

 Nasze Kochane panie: Agnieszkę, Marzenkę, Jagodę, Kasię, 

Renatkę, Anetkę, należy wyróżnić za pomoc i ogromne wsparcie 

w świątecznym projekcie. Jesteście CUDOWNE! 

 Szczególne podziękowania składam Ewelince, która 

potrafi spełniać moje plastyczne projekty i jest 

UTALENTOWANA! 



 Dziękujemy także Franiowi z Czerwonych Misiów, który 

piękną piosenką „Był Pastuszek Bosy”, umilał wszystkim 

Misiom choinkowe spotkania. 

 
Nasza pani Dyrektor miała łzy w oczach, słuchając tego 

wykonania, ale i pastorałek, świątecznych piosenek oraz kolęd  

w wykonaniu Wszystkich Dzieci. 

 

U Zielonych Misiów 

 Dzieci, przy świątecznym stole, składały sobie życzenia. 

Chcemy, aby wszystkie one się spełniły. Chcemy, aby te 

świąteczne chwile razem, zapadły głęboko w pamięci Dzieci. 

Prezenty, pozostawione przez Mikołaja:), w nocy, były dla 

Misiów ogromnym zaskoczeniem.  



To, że nie wręczał ich Mikołaj… To tajemnica, ale  

i wymarzony obraz Mikołaja w dziecięcych marzeniach  

i wyobrażeniach.  

 Niech będą szczęśliwe i radosne. Niech nasze Misie cieszą 

się tym magicznym i pełnym niespodzianek czasem razem  

z Państwem. 

 

 
 

Nagrodzone Rodzinne Choinki: 

Matylda z Czerwonych Misiów 



Wiktoria W. z Żółtych Misiów 

 

Dawid z Zielonych Misiów 

 

Staś z Białych Misiów 



 

 

 

 

 

 

Białe, Żółte, Czerwone i Zielone Misie, razem  

z Całym Personelem Krainy Misiów życzą 

 

 


