Dzień dobry dzieci z „Szarego Przedszkola”.
Ania z pracowni SLOW TOYS by Zielony Groszek wyczarowała mnie dla Was. Wiecie, że Ania rysuje
najpierw ze swoich marzeń projekt w magicznym zeszyciku, a potem dniami, nocami, rankiem,
wieczorem, a nawet w nocy porusza swoja srebrną różdżką i powstają różne stworki.
Ona ma taką moc i potrafi tworzyć je wszędzie gdzie jest, ostatnio nawet w Afryce! Była tam ze
Stworkiem Zielony Groszek. Pięknie tam jest i moja Mama zostawiła tam kawałek serca…

Stworkowa Mama Ania nazwała mnie Alabaster bo kolor alabastrowy także ma historię związaną
z minerałami. Alabaster to ceniony od czasów starożytny kamień rzeźbiarski, będący drobnoziarnistą
formą gipsu. Kolor alabastrowy jest uważany za jedną z najczystszych barw obok bieli, zbliżoną nieco
do odcieni kości słoniowej i porcelanowego.
Jesienią z naszego domu z Poznania wyruszył do Was mój brat Antracyt – taki grubiutki smutasek,
z małym czerwonym kamyczkiem w kieszonce, czy jest jeszczeu Was? Czy poszedł dalej na poszukiwania
kolorowego świata? Przesyłam jego zdjęcie 😊

Pamiętacie? Nasza Mama Ania dała mu taką nazwę bo ma taki szaro – czarny kolor i urodził się bardzo
smutny, często płakał, nic go nie cieszyło, dlatego wyruszył sam w świat by odnaleźć „kolorowe” i
dowiedzieć się co to znaczy?
Ja natomiast jestem zupełnie inny niż mój brat Antracyt. Jestem radosnym, szczęśliwym stworkiem, z
błyskiem w oku, uwielbiam kolory, niespodzianki i psikusy. Noszę taki cudowny kolorowy sweterek i jak
na mnie popatrzycie, to od razu będzie Wam wesoło. Na główce wyrosły mi takie antenki, ale nie
śmiejcie się – bo dzięki nim znajdę mojego młodszego brata i trafię do Was.
Antracyt pisał do nas na święta te z choinką, że już wie co to jest KOLOROWE , bo trafił do Was – do
Waszego SZAREGO PRZEDSZKOLA i mieszka u Pani Dyrektor w biurze, dlatego, że ona ma czerwoną
koszulkę i bardzo kocha mojego brata. On przybył w paczce, ciekawe jaką podróż wybierze dla mnie
stworkowa Mama?
Antracyt bardzo lubi piątki bo wtedy przychodzi do Was do grupy i świetnie się z Wami bawi, chodzi też
w Wami różne miejsca do Parku, do Kina, do Teatru nawet był w Muzeum – ja też tak chcę! Czy wiecie,
że piątek to mój ulubiony dzień?

Ze przesłanych zdjęć bardzo podoba mi się Wasze przedszkole – ono wcale nie jest takie szare!
Wasze grupy nazywają się tak pięknie i mają takie piękne kolory, a Wy macie takie cudowne koszulki w
kolorach swoich grup.

Grupa niebieska –
MOTYLKI (3 – latki)

Grupa pomarańczowa –
BIEDRONKI (3 -4 latki)

Grupa zielona –
WAŻKI (4 – 5 latki)

Grupa żółta –
BĄCZKI (5 - 6 latki)

Antracyt przeżył u Was dużo pięknych historii podczas Jesieni, Zimy, że postanowiłem szybko przyjechać
do niego i do Was, żeby wziąć udział w przygodach wiosennych i letnich.
Wiem, że mu troszkę zimno, bo były u Was duże mrozy, dlatego nasza Mama przekazała mi dla niego
Kolorowy Szalik i dla Was kolorowe piłeczki. Wszystko jest piękne jak Wasze kolorowe dni tygodnia
i wszystko, co robicie, a nawet bajka, która piszecie ze swoimi rodzicami.
Wiem, wiem o Wszystkim, nawet jedną bajkę Antracyt przysłał nam listem – to bajka Lenki z najstarszej
grupy – przesyłam Wam ją, jest piękna, już nie mogę się doczekać Wiosny, kiedy wydacie książkę z tymi
wszystkimi wspaniałymi opowieściami i wtedy wszyscy się dowiedzą: Co to jest kolorowe?

Wiem, że nawet macie kolorowe dni:

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA

WTOREK
CZWARTEK

I dzień, który lubię najbardziej – bo po nim są 2 dni niespodzianek:

PIĄTEK

Antracyt pisał też, że widział u Was prawdziwego Mikołaja, oj szkoda, że ja go nie mogłem zobaczyć
☹

No to już jadę do Was – do zobaczenia!
Z listu od Alabastra wiem jak wygląda Wasze przedszkole i na pewno do niego trafię, a może przygotuję
dla Was małą zagadkę – lubicie niespodzianki prawda, a ja uwielbiam je robić dla innych?

No to uwaga!
W liście przesyłam Wam kilka literek – Wasza najstarsza grupa, ta co ma mój ulubiony kolor – jaki
wiecie?
Taki jak słoneczko, piasek na plaży, kwiaty, pszczółki, piątek… Tak to kolor żółty!
Zatem wasza Grupa IV – żółta – Bączki zaraz Wam podpowie co to za miejsce, gdzie czekam na Was.
To magiczne miejsce, gdzie można zobaczyć cały świat i nawet byliście tam ostatnio… A ja jestem
ogromny wielbicielem tych kolorowych i niesamowitych historii, które można zobaczyć tylko w
specjalnej sali…
Oto instrukcja poszukiwania:
1.
2.
3.
4.

Załączone literki musicie rozdzielić – przeciąć po linii i ułożyć z nich wyraz, a nawet dwa wyrazy.
Przeczytajcie wyrazy i przyklejcie je na dwóch kartkach.
Załączony obrazek połóżcie obok jednego z nich.
Zadzwońcie do tego miejsca – w telefonie Pani Dyrektor znajdziecie numer i zapytajcie miłej
Pani Kasi, czy ja już jestem u nich. No i oczywiście zapytajcie gdzie to jest i jak tam trafić?
5. Zabierzcie z sobą drugi wyraz i wyruszcie z Panią Dyrektor i Panią Wicedyrektor – bo ona potrafi
obsługiwać takie czarne urządzenie, które mi się tak podoba i z niego powstają takie piękne
karteczki na nich widziałem śpiącego Mikołaja, do tego miejsca.
6. Z każdej grupy pójdzie 2 śmiałków w pięknych kolorowych koszulkach. Zabierzcie Antracyta,
grupowe wędki z biura– są obok koszyka, w którym śpi mój brat, drugi wyraz i drugie zdjęcie
7. W tym miejscu poszukajcie taki sam wyraz, pojedziecie windą na piętro oznaczone cyfrą – no
jaką – taką, która wskaże Wam wynik operacji matematycznej: ile to jest stworków: Antracyt
+ Alabaster, potem pójdziecie długim korytarze, odczytacie nazwę – jeśli będzie taka sama, jak
ta na karteczce, którą wzięliście z sobą – tam ja tam będę 😊 Tam jest pięknie i bardzo zielono.
8. I przybywajcie po mnie, bo już chcę się z Wami zobaczyć i z moim bratem Antracytem.
Do zobaczenia Wasz Alabaster.

