
Świąteczny czas z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola Nr 94 

Grudzień to magiczny miesiąc obfitujący dobrocią ludzkich serc. Zwłaszcza dla 

dzieci, nauczycieli i rodziców z SP 94 na osiedlu ogrodowym w Nowej Hucie. Każdego roku 

w okresie świąt Bożego Narodzenia z wielką radością społeczność przedszkola , podejmuje 

liczne przedsięwzięcia na rzecz innych. Nauczyciele razem z dziećmi z dużym 

zaangażowaniem włączają się w akcje charytatywne. Jedna z nich to ,,Góra Grosza” mająca 

na celu pomoc dzieciom osieroconym. W ten sposób poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 50 gr 

przyłączają się do ogólnopolskiej akcji towarzystwa Nasz Dom.  

Dzielne maluchy pamiętają również o zwierzętach. Kolejny raz biorą udział w zbiórce 

żywności ,,Gwiazdka dla zwierzaka’’ organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. 

Na pochwałę zasługuje jednak udział w projekcie ,,Szlachetna Paczka”, gdzie cała 

społeczność przedszkola otoczyła swoją opieką wielodzietną rodzinę, która boryka się 

z trudnymi warunkami materialno-bytowymi.  

Samorządowe Przedszkole 94 jest placówką edukacji artystycznej, która od lat słynie 

z organizacji w środowisku wspaniałych uroczystości i festynów prezentując swój dorobek 

i talent. Kolejną okazją ku temu jest zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego, na którym 

można podziwiać niespotykane i oryginalne ,,małe arcydzieła” wykonane własnoręcznie 

przez nauczycieli, dzieci, rodziców. Filcowe choineczki , aniołki z masy solnej, karteczki 

świąteczne i inne niezwykłości zadziwiają i wprowadzają w niezwykły nastrój oczekiwania 

na nadchodzące święta. W salach rozbrzmiewają już kolędy i pastorałki. Dzieci ćwiczą, aby 

zaśpiewać razem z rodzicami w czasie uroczystej Wigilii dla całego przedszkola. 

To wspólne śpiewanie to okazja, aby kultywować tradycje i rozwijać swoje predyspozycje 

wokalno-instrumentalne, albowiem już w styczniu grupa starszaków i rodzice będą 

reprezentować przedszkole w przeglądzie Rodzinne Kolędowanie z inicjatywy Rady 

i Zarządu Dzielnicy XVIII oraz SP 107 na os. Słonecznym. 

Zwieńczeniem artystycznej i twórczej pracy w świątecznym grudniu dla SP 94 będzie 

jak zwykle wystawianie Jasełek, gdzie dzieci dla swoich rodziców i uczniów 

zaprzyjaźnionych szkół śpiewająco i tanecznie zaprezentują się na tle świątecznej scenerii 

szopek.  

 E. Pańtak , nauczyciel SP 94 w Krakowie  

 Artykuł w gazecie Głos Nowej Huty  


