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PIKNIK RODZINNY W GMINNYM PRZEDSZKOLU W MAKOWIE
>>>GALERIA<<< Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to
obrazki które można było zauważyć podczas corocznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się w piątek 9
czerwca 2017 roku na terenie ogrodu Gminnego Przedszkola w Makowie. Tegoroczne spotkanie odbyło się
pod hasłem &bdquo;Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki&rdquo; podczas którego rodzice dzieci z
grupy &bdquo;Żabki&rdquo; i &bdquo;Smerfy&rdquo; zaprezentowali się w przedstawieniu teatralnym do
wiersza Jana Brzechwy pt. &bdquo;Na straganie&rdquo;. Wiodącym celem tego występu było
uświadomienie dzieciom konieczności spożywania warzyw, prezentacja ich wyglądu, poprzez barwne i
realistyczne stroje odzwierciedlające rzeczywisty wygląd warzyw.
Zaprezentowanie warzyw za pomocą takich strojów, w sposób humorystyczny, a zarazem edukacyjny
miało zachęcić makowskie przedszkolaki do wprowadzenia warzyw do codziennej diety. Stroje
wykorzystane w przedstawieniu zostały uszyte ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu &bdquo;Promowanie żywności
ekologicznej oraz zasad zdrowego żywienia&rdquo; napisanego przez Annę Frankowską i Annę Król.
Również dzieci z grupy &bdquo;Żabki&rdquo; i &bdquo;Smerfy&rdquo; wystąpiły w barwnych strojach
jabłek, gruszek oraz biedronek z bogatym repertuarem artystycznym, dzięki którym udowodniły, że
potrafią pięknie tańczyć oraz z wielkim zaangażowaniem śpiewać piosenki o swoich ulubionych owocach.
Podczas pikniku nie zabrakło również wszelkiego rodzaju witaminowych oraz owocowych konkursów i
zagadek, w których można było wykazać się wiedzą na temat racjonalnego oraz zdrowego odżywiania.
Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Maków Pan Jerzy Stankiewicz, Skarbnik Gminy Maków Pani
Mirosława Górska, Radna Gminy Maków Pani Grażyna Stasiak oraz Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Skierniewicach Pani Barbara Gogol. Dużą niespodzianką dla
przedszkolaków okazali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Makowa, którzy przygotowali
spektakularny pokaz swoich umiejętności podczas akcji gaśniczej. Można było zwiedzić wóz strażacki oraz
wziąć udział w zawodach z udziałem węża strażackiego. Na wszystkie dzieci czekała również loteria
fantowa, pyszne owocowe jogurty oraz wspólne grillowanie na świeżym powietrzu. Ten dzień na długo
pozostanie w naszej pamięci jako wesoły, zdrowy i kolorowy.

http://gminamakow.info

Kreator PDF

Utworzono 23 August, 2017, 08:52

