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Dnia 21.03.2022 roku dzieci z Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych
Pociech w Krakowie, wybrały się na niezwykły spacer.

Z wielkim przejęciem razem z ciociami wyszły w poszukiwaniu Pani Wiosny. Rozglądając się na
łąkach nowohuckich napotkały znaną im ciocię Nutkę, która powitała ich muzyką Antoniego
Vivaldiego graną na skrzypcach. Okazało się, że Pani Wiosna, tak bardzo zajęta wybudzaniem całej
przyrody ze snu zimowego, poprosiła ciocię Nutkę by ją zastąpiła i w muzyczny sposób, wspólnie z
dziećmi uczciła jej nadejście. Ciocia bardzo przejęta ważną rolą, w kwiecistej sukni oraz w pięknym
wianku zaprosiła przedszkolaków do świętowania.
Na początek dla rozgrzewki wszystkie dzieci zamieniły się w motylki i koniki polne by w rytmie
muzyki móc skakać i latać na łące. Śmiechu było co nie miara, lecz czekało je również ważne
zadanie. Pani Wiosna zostawiła dla nich list od Pana Bociana:

"Drogie Dzieci!
Pisze do Was ten list, ponieważ powoli wybieram się w drogę powrotną z ciepłych krajów do Polski.
Jednak mam pewne wątpliwości... śpieszyć się czy jeszcze nie? Czy Wiosna aby na pewno zawitała w
naszym kraju? Poszukajcie proszę jakichś znaków, które będą wskazywały na to, że wiosna się
zaczęła. Być może pomogą Wam w tym moje zagadki?"

Po rozwiązaniu zagadek od Pana Bociana, nadszedł czas na odśpiewanie wiosennej piosenki oraz
wspólny muzyczny przemarsz po łąkach nowohuckich.
Jednak dzieci nie zapomniały również o najważniejszym elemencie. Wiosna nie będzie mogła w pełni
się rozgościć jeśli nie pożegnają Marzanny! Tak też zrobiły. Wspólnie ze wszystkimi ciociami głośno
skandując: „Marzanno, Marzanno! ty zimowa panno, ciebie już żegnamy, Wiosnę zapraszamy!”
Po tak hucznym pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny, nie ma możliwości, by ktokolwiek z okolicznych
mieszkańców mógł przespać jej nadejście. Brawa dla niezawodnych, rozśpiewanych poszukiwaczy
Wiosny!
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