Dzień dobry "Pszczółeczki" !
   Witam Was serdecznie w tym pięknym dniu! Mam nadzieję, że buzie uśmiechnięte, bo.. od samego rana czekała na Was niespodzianka ;) 
...i muszę Wam coś zdradzić -ja też coś znalazłam w naszej sali..

 Drogie "Pszczółki"...

  Wiecie, że mieszkam daleko i moja podróż nie należy do najłatwiejszych. Renifery muszą się bardzo napracować, aby dotrzeć do każdego grzecznego dziecka! Często po drodze spotykają nas wielkie zaspy śniegu. Cieszę się, że za każdym razem udaje nam się przekazać prezenty każdemu dziecku, które niecierpliwie na to czeka.  W tym roku niestety nie zobaczymy się w przedszkolu, ze względu na obecną sytuację.. ale nie martwcie sie! 
Święty Mikołaj pamięta o Was i mam nadzieje, że znaleźliście podarunki, które zostawiłem dla Was w waszych domach ;) Dodatkowo jak wiecie, zawsze zostawiam coś dla przedszkolaków, więc i w tym roku będzie czekać na Was niespodzianka po powrocie do przedszkola ;) 
 Chciałbym Wam też coś przekazać... Jak wiecie, mam już swoje lata o czym świadczy moja długa, siwa broda - a więc mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca moje wszystkie rady. Jedną z nich jest to, aby być zawsze dobrym dzieckiem dla swoich rodziców i nigdy nie zapominać o tym, że chcą dla Ciebie jak najlepiej, drugą wskazówką jest to, aby nigdy nie przestawać się cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy! Moja ostatnia rada to taka, abyście zawsze korzystali ze swojej kreatywności oraz wyobraźni. One zawsze mogą przenieść Was tam,gdzie tylko sobie wymarzycie.

Do zobaczenia za rok i Wesołych Świąt!
Św. Mikołaj
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   Jak widzicie Święty Mikołaj wie o wszytstkim i mam nadzieję, że zapamiętacie Jego rady ;) Oczywiście przedszkolna niespodzianka będziemy cierpliwie czekać w naszej Sali do Waszego powtoru :)
Może w ramach podziękowań za prezenty oraz list zaśpiewamy głośno piosenkę dla Mikołaja? Co Wy na to?
https://youtu.be/-ZGmFqhIaXk

Brawo! Śpiewaliście tak głośno, że Św. Mikołaj na pewno Was usłyszał:)
…a z racji tego, że dziś jest naprawdę wyjątkowy dzień chciałabym, żebyście  spędzili go wspólnie ze swoimi najbliższymi. Poproście kogoś dorosłego - mamę, tatę, siostrę, brata..., żeby włączył świąteczne piosenki i śpiewajcie, tańczcie i bawcie się dziś w najlepsze;)

Może w międzyczasie upieczecie z rodzicami jakieś świąteczne ciasteczka albo ciasto? Będzie idealne na wspólne popołudnie przy kakao czy herbatce.
Niech to będzie Wasz dzień !
Poniżej podsyłam dla chętnych (do wydruku) opaski na głowę. Pokolorujcie je według własnego pomysłu, wytnijcie i noście je z dumą na główkach powodzenia!


Ściskam Was mocno - Pani Ania <3
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