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Najstarsza grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego "Akademia Pana Kleksa" w Osiecznej wystawiła w kościele parafialnym po

mszy bożonarodzeniowe jasełka. Po nich wszyscy zaśpiewali kolędy, a dzieci chętnie pozowały do zdjęć przy żywych zwierzątkach.

Proboszcz Przemysław Konieczny podziękował za przygotowanie dzieci i poczęstował najmłodszych słodkościami.
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Jak co roku w styczniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w

Drzeczkowie zaprosiły ukochane babcie i dziadków na uroczys-

tość z okazji ich święta. Wystawiły Jasełka oraz w formie wierszy

i piosenek złożyły życzenia. Dziadkowie z uwagą słuchali, nie

szczędzili braw i wzruszeń, szczególnie podczas wręczania upo-

minków. Babciom i dziadkom uroczystość bardzo się podobała.

Były też wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek.
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Na początku stycznia po raz osiemnasty Rada Rodziców przy

Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie zorganizowała za-

bawę karnawałową, której celem było pozyskanie środków finan-

sowych na wsparcie przedszkola w różnego rodzaju

przedsięwzięciach na rzecz dzieci.
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W Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej zorganizowano dla dzieci zajęcia podczas ferii zimowych. Dzieci słuchały legend, two-

rzyły własne kukiełki, a potem organizowały kukiełkowe przedstawienie. Był też czas na poznanie ziół i parzenie aromatycznych her-

bat, Wprowadzenie w świat tajemniczej magii i obrzędów, konkurs rysunkowy, spacery na świeżym powietrzu i wiele innych atrakcji.
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