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Cele
•

Poznanie zawodu strażaka, uświadomienie dzieciom, jak ważna i ciężka jest jego
praca.

•

Zachęcenie dzieci do wykonywania prac plastycznych.

•

Zaproszenie dzieci, rodziców i nauczyciela do wspólnych działań.

Opis
Z uwagi na zdalne nauczanie w ostatnim tygodniu kwietnia zaprosiliśmy przedszkolaków i ich
rodziców do akcji grupy „Średniaków”: „Dziękujemy strażakom. 4 maja – Dzień Strażaka”.
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Dzieci wykonały piękne prace plastyczne związane tematycznie ze strażakami, laurki
z kwiatami oraz podziękowania dla strażaków za ich ciężką pracę. Niektóre dzieci przebrały
się nawet w stroje strażaków, jak również zgromadziły swoje pojazdy strażackie, a rodzice
w tym czasie nagrywali filmiki ze swoimi pociechami.
Nasze przedszkole od lat współpracuje ze strażą, zawsze chodzimy na spotkania do
Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczymy w pokazach gaszenia ognia, strażacy chętnie
też czytają dzieciom książki. W tych trudnych dla nas wszystkich czasach nie zapomnieliśmy
o strażakach. I choć nie mogliśmy spotkać się z nimi osobiście, przesłaliśmy im życzenia
wraz ze zdjęciami pocztą elektroniczną na e-mail straży: osp_poczesna@o2.pl, zarzadosp@poczesna.pl. Wysłaliśmy również podziękowania dla strażaków, umieszczając je na
stronie gminy: www.poczesna.pl. Dzięki temu także mieszkańcy gminy mogli oglądać na
portalu działania naszych przedszkolaków. Wszystkie prace, zdjęcia, filmiki opublikowaliśmy
na przedszkolnym Facebooku „Przedszkole w Poczesnej” oraz na grupie „Średniaczki
przedszkole” [1] [2].
Cała akcja przyniosła wiele radości dzieciom, rodzicom, nauczycielom i z pewnością
strażakom.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
•

Przesłanie życzeń strażakom.

•

Umieszczenie informacji o akcji na stronie gminy.

•

Efektywna współpraca zdalna rodziców i dzieci z nauczycielem.

•

Nagranie filmiku z pracami dzieci, umieszczenie go na grupie „Średniaczki
przedszkole” i na przedszkolnym Facebooku.

•

Zadowolenie rodziców i dzieci (podziękowania za zorganizowanie akcji –
telefoniczne, SMS-owe, zamieszczone na Facebooku).

Informacje dodatkowe
Bardzo miłym akcentem było zaangażowanie się strażaka-taty jednego chłopca, dzięki
czemu mieliśmy przesłane bardzo ładne zdjęcia synka przy prawdziwym samochodzie
strażackim, podczas gaszenia ognia.
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