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KONCERT ŚWIĄTECZNY W WYKONANIU DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W
SIEWIERZU

15 grudnia 2017 roku w Miejsko Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się
„Koncert Świąteczny” przygotowany przez grono pedagogiczne oraz Radę Rodziców z Publicznego
Przedszkola w Siewierzu. Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Siewierzu, pod czujnym okiem
swoich wychowawczyń, przygotowały wyjątkowy „Koncert Świąteczny” dla rodziców, dziadków,
zaproszonych gości oraz mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.
Tradycją Publicznego Przedszkola w Siewierzu stały się coroczne spotkania, na których najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta prezentują się w świątecznym repertuarze. W tym roku wszystkie dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne. Dzieci zaśpiewały piosenki o tematyce świątecznej,
zapraszając wszystkich zebranych gości do wspólnego kolędowania. Następnie zaprezentowały
umiejętności taneczne prezentując układy choreograficzne do utworów i piosenek o tematyce zimowej i
świątecznej. Mali artyści, ubrani w piękne stroje, oddające klimat świątecznego spotkania, z uśmiechem
na twarzy wystąpili przed wypełnioną do ostatniego miejsca widownią. Na scenie wystąpiły: anioły, elfy,
śnieżynki, renifery, bałwany oraz mikołaje.
Piękna scenografia oraz mali artyści prezentujący się w specjalnie przygotowanych strojach sprawiły, że
liczna widownia poczuła magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Występ przedszkolaków został
nagrodzony gromkim brawami i na pewno na długo zostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych. Małym
artystom należy się pochwała za pokonanie tremy, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne i
urzekające widowisko.
Koncertowi towarzyszył kiermasz wypieków świątecznych, które zostały przygotowane przez rodziców i
rodziny przedszkolaków. Wśród wypieków znalazły się pierniczki i tradycyjne świąteczne ciasta. Można
było również zakupić własnoręcznie wykonane kartki świąteczne oraz drobne upominki, które dzieci
wykonały dla swoich rodziców. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem włączyły się w tworzenie ozdób,
każda praca była bardzo cenna, gdyż dzieci włożyły w ich wykonanie całe swoje serce. Dochód z kiermaszu
zostanie przeznaczony na rzecz przedszkola.
Koncerty był niezapomnianym przeżyciem zarówno dla przedszkolaków i ich rodzin, jak również dla
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz
Waluszczyk, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz
mieszkańcy naszego miasta.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Siewierzu Joanna Kupczyk składa serdeczne podziękowania
osobom, które przygotowały tegoroczny „Koncert Świąteczny” oraz kiermasz świątecznych wypieków:
gronu pedagogicznemu, pracownikom przedszkola, Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom, którzy
okazali życzliwość i pomoc w przygotowaniu tego wspaniałego widowiska.
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