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Nim się obejrzeliśmy a już mamy grudzień, a wraz z nim nadszedł czas radosnego czuwania i oczekiwania
na narodziny Bożego Dzieciątka. Zanim jednak to nastąpi, czas przygotowań umila nam pewien pan w
czerwonym kubraczku, burzą długich loczków na głowie i siwą brodą. O kim mowa? Oczywiście o Mikołaju,
który przybywa do naszego kraju z dalekiej Laponii samolotem odrzutowym, gdyż dla tradycyjnych sań
coraz częściej brakuje śniegu.
Mikołaj do naszego ośrodka przybył trochę spóźniony, ale udało nam sie z nim spotkać 9 grudnia. Jednak
przed obdarowaniem latorośl prezentami, przeprowadziliśmy z dziećmi i rodzicami świąteczne warsztaty.
Głównym tematem wspólnej pracy było tworzenie bombek metodą decoupage, czyli ozdabiania
przedmiotów za
pomocą serwetek lub innego papieru z nadrukiem. Zadaniem dla rodziców było udekorowanie dużych kul
styropianowych, natomiast dzieci odpowiednio do wieku i możliwości miały do wyboru mniejsze kule,
szyszki lub choinki, które mogły ozdobić tą samą metodą, co dorośli lub cekinami. Ponad to młodsze
dzieci kleiły kolorowy łańcuch z papieru oraz stroiły choinkę.
Miło było patrzeć na roześmiane i rozgadane buzie dzieci. Na małe rączki, które tak sprawnie radziły
sobie z dekoracjami. A i w oczach rodziców błyszczała radość tworzenia, próbowania własnych zdolności
i umiejetności. Radość spędzenia czasu inaczej niż zazwyczaj i robienia czegoś, o czym być może
myślimy i marzymy… Efekt zaś tych wszystkich starań był olśniewajacy, błyszczący brokatem, perełkami
i kolorowymi tasiemkami. Powstały przepiękne bombki, a każda inna i wyjątkowa!
Po pracowitych warsztatach przyszedł wreszcie czas na przywitanie się z Mikołajem. Razem z Nim
odśpiewaliśmy kolendę „Przybieżeli do Betlejem pasterze…”, a nastepnie po rozmowie z dziećmi Mikołaj
wreczył im woreczki ze smakołykami.
W imieniu pracowników GCKSiR w Szemudzie dziękuję Mikołajowi za przyjęcie naszego zaproszenia i za
chwile radości, które sprawił nam wszystkim. Dziękuję także dzieciom, które tak licznie przybyły na
nasze spotkanie oraz rodzicom, którzy poświęcili swój czas na wspólną pracę ze swymi pociechami w
naszym ośrodku na warsztatach świątecznych. Wszystkiego dobrego!
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