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Dzięki życzliwości ojców franciszkanów już po raz trzeci w ogrodach przyklasztornych odbył się Festyn Rodzinny Przedszkola "Aka-

demia Pana Kleksa" w Osiecznej. W zabawach i konkursach prowadzonych przez Edwarda Baldysa wzięło udział prawie trzysta osób.

Były zawody sportowe, zabawy przy muzyce, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz kiełbaski z grilla serwowane

przez kucharzy. fot. I. Nowacka
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W Przedszkolu w Kąkolewie świętowano Dzień Mamy i Taty. Dzieci z każdej z grup zaprosiły swoich rodziców, aby zaprezentować się

im w przedstawieniu. Były też życzenia i poczęstunek.
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Festyn Rodzinny zapisał się na stałe w imprezy organizowane przez Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie. Tegoroczny odbył

się 24 maja. Było wesoło, kolorowo i głośno. Najpierw dzieci zaprosiły rodziców na salę, aby przedstawieniem "Sportowe lato z mamą

i tatą" i piosenkami podziękować za ich miłość i trud wychowawczy. Po złożeniu życzeń i wręczeniu upominków wszyscy przenieśli się

na plac przedszkolny, gdzie czekało wiele atrakcji dla dzieci i rodziców. Był dmuchany zamek, zjeżdżalnia, basen z kulkami, trampo-

lina, malowanie twarzy oraz wspólne zabawy z myszkami Mini i Miki i bańki mydlane. Atmosfera pikniku i pogoda były doskonałe, a

kiełbaski z rusztu, placek upieczony przez mamy oraz lody smakowały wyśmienicie.

FeFF styt ny Rodzd ini nyn zapisi ał sięi na stat łełł w imi pm rerr zyz orgrr anizi owaw ne przrzez PrP zr edsd zs kz okk lel Samorzr ądod weww w Drzr eczc kz okk wiw ei TeTT gororr czc nz yn odbd yb łyyze


