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Cele
•

Kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania.

•

Sprawienie radości przedszkolakom z okazji Dnia Dziecka.

•

Pokazanie zgubnego wpływu jedzenia zbyt wielu słodyczy oraz promowanie
zdrowego odżywiania.

•

Zachęcanie do wdrażania zdrowych nawyków związanych z odżywianiem.

•

Promocja placówki oraz zachęcanie innych do podobnych działań.
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Opis
W związku z epidemią koronawirusa dzieci nie uczęszczały do przedszkola, nie mogły więc
wystąpić w przedstawieniu „Witaminki dla Księżniczki Marcelinki”. Dyrektor zaproponowała
więc nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówki odegranie ról w tym
minispektaklu, którego premiera przeniosła się do sieci. Wszyscy wyrazili aprobatę,
przystąpiono więc do działania.
Przygotowano scenografię, odpowiednie stroje, rekwizyty oraz zaangażowano Panią
Marcelinę – pracownika Urzędu Gminy w Smykowie – która świetnie nadawała się do
odegrania roli księżniczki Marcelinki. Kiedy aktorzy byli gotowi, przystąpiono do
(trzygodzinnego!) nagrywania przedstawienia. Poprzedzono je życzeniami od wszystkich
pedagogów przedszkola. Następnie należało dopracować film i inscenizację.
Po kilku dniach uznano, że przedstawienie w takiej formie można zamieścić na fanpage’u
przedszkola na Facebooku oraz jego stronie internetowej. W Dniu Dziecka wszystkie
przedszkolaki razem z rodzicami mogły oglądać swoje panie, opiekunów, pracowników
obsługi w przedstawieniu, które zostało przygotowane specjalnie dla nich.
Ponadto przedstawieniem zainteresowały się media lokalne: TKN 24 oraz Tygodnik Konecki,
które przygotowały i opublikowały relację z przedsięwzięcia.
Należy wspomnieć, że rodzice w ubiegłym roku przygotowali dla swoich pociech inscenizację
„Rzepki” podczas festynu rodzinnego. W tym roku miała to być „Kaczka Dziwaczka”, jednak
koronawirus skutecznie uniemożliwił te działania.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
Udało nam się sprawić naszym podopiecznym radość z okazji Dnia Dziecka, o czym
świadczą informacja zwrotna od rodziców i pozostałych oglądających oraz liczba polubień
i komentarzy na Facebooku.
Ponadto inscenizacja dobitnie pokazała zgubny wpływ nadużywania słodyczy w diecie.
Zachęcono do wdrażania zdrowych nawyków związanych z odżywianiem. Myślimy, że
w skuteczny sposób udało się promować naszą placówkę oraz zachęcić innych do
podobnych działań.
Zrealizowaliśmy także jedno z działań w projekcie „Przedszkole Promujące Zdrowie”.
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Uważamy, że zaangażowanie pracowników oraz jego efekty wpłyną pozytywnie na relacje
interpersonalne w placówce i zachęcą do podejmowania podobnych działań w przyszłości.
Informacje dodatkowe
–
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