Sprawozdanie z imprezy środowiskowej „ Dla naszych rodziców”
zorganizowanej w ramach
PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„ RAZEM BEZPIECZNIEJ” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 ( 2016r.)
Projekt „ Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów”

Dnia 1 czerwca 2017 r. odbyła się impreza środowiskowa pod nazwą „Dla naszych rodziców”
organizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie. Miejscem imprezy był Stadion
Gminny w Przybiernowie. Była to część działań projektu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa
społecznego, przeciwdziałania zjawiskom patologii, propagowania wspólnego spędzania czasu
całej rodziny. Festyn rozpoczął się występami uczniów, którzy uczcili w ten sposób minione święto
wszystkich mam. Śpiewali i tańczyli również dla tatusiów, których święto przypada na 23 czerwca.
Rozpoczęły najmłodsze dzieci, przedszkolne tańcami i piosenką. Następnie swoje umiejętności
wokalne zaprezentowali uczniowie klas I-III. Jako ostatni wystąpił zespół taneczny.
Po części artystycznej rozpoczęły się gry i zabawy. Dzieci wspólnie z rodzicami brali udział w
zabawach sportowych (rzut do celu, bieg slalomem, bieg w workach). Rozgrywane były zawody
między rodzinami. Dzieci, a za ich namową również rodzice korzystali ze stoiska, przy którym
uczennice klasy szóstej i piątej malowały twarze.
Zorganizowano również plac do zabaw dla najmłodszych uczestników festynu. Maluchy mogli
skorzystać z basenu z kulkami, zjeżdżalni, układać budowle z dużych klocków. Dla wszystkich
chętnych zorganizowano miejsce na odpoczynek w cieniu, gdzie były kiełbaski z grilla, ciasto,
kawa, herbata.
Rodzice mogli też obejrzeć film o bezpieczeństwie w sieci prezentowany przy wykorzystaniu
rzutnika przez panią Monikę Romanus
Nie zapomnieliśmy w tym dniu o najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka każde dziecko otrzymało
zestaw upominkowy. Na zakończenie festynu wszyscy mogli pobawić się przy muzyce. Były więc
tańce i pląsy.
Planując festyn chcieliśmy, aby rodziny spędziły ze sobą trochę czasu na wspólnej zabawie i mieli
możliwość odpoczynku na łonie natury. Cieszyliśmy się bardzo, kiedy na festynie pojawili się nie
tylko rodzice z dziećmi, ale również dziadkowie oraz bardzo dużo rodzin z dziećmi w wieku od 0
do 3 lat.
Wspólne spędzenie czasu, gry i zabawy w których uczestniczyły całe rodziny sprawiło, że rodzina
miała więcej czasu na zabawę ze swoimi pociechami. Najmłodsi mieli możliwość zabawy ze
starszymi kolegami.
.

Poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.

Występy dzieci z Przedszkola Publicznego oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przybiernowie.

Konkurencje sportowe.

Po części artystycznej, konkursach i zawodach był czas na odpoczynek przy kiełbasce i cieście.

Wszystkie dzieci otrzymały upominki z okazji ich święta.

Wspólna zabawa

