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16 września 2016 r. odbył się po raz kolejny Rodzinny piknik ekologiczny pod patronatem
Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Dorośli i dzieci segregują śmieci.
Celem imprezy było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców naszego
przedszkola oraz mieszkańców.

Organizatorem pikniku ekologicznego było Przedszkole Publiczne nr 15 przy współpracy
Urzędu Miasta - Wydział Środowiska i Inicjatywy Młodzieżowej. Zaproszono wielu znakomitych
gości: przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu
Św., Komendy Straży Miejskiej w Ostrowcu Św., Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej
Bajki, Rady osiedla Ogrody, Polskiego Czerwonego Krzyża, Przyjaciół Przedszkola, wszystkie
przedszkolaki i ich rodziców i opiekunów, mieszkańców osiedla Ogrody.

Pani Dyrektor, rozpoczynając piknik powitała zgromadzonych i zaprosiła do wspólnych zbaw,
udziału w konkursach i przygotowanych warsztatach.
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Dzieci z grupy III i IV zaprezentowały krótki program artystyczny, w którym nie zabrakło
piosenek o tematyce ekologicznej. Wystąpiła również absolwentka naszego przedszkola
Martynka Cieśla w recitalu piosenki rozrywkowej. Po artystycznych prezentacjach przyszedł
czas na wspólną zabawę. Zaprosiliśmy, więc wszystkich do zabaw przy muzyce świetnie
grającego zespołu muzycznego MASTER TEAM.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się dmuchany samochód TRACK i trampolina. Niewątpliwą
atrakcją okazał się pokaz dmuchanych baniek mydlanych Jarosława Kowalskiego.

Zainteresowanie dzieci i rodziców przyciągnęło stoisko PCK. Tu dzieci mogły zapoznać się z
anatomią człowieka; wykorzystując planszę edukacyjną manipulowały jej elementami, aby
poznać układy mięśniowe, kostne, organy wewnętrzne; utrwaliły numery alarmowe i sposób
udzielania pierwszej pomocy. Każdy zainteresowany otrzymał stosowną pomoc medyczną –
plasterek i naklejkę za odwagę.

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki przygotowało dla naszych milusiński stoisko
Balonowe Inspiracje. Dzieci mogły na własne oczy zobaczyć jak ze zwykłego balonika
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powstają: fantazyjne kształty, zwierzęta, kwiaty, a nawet oręż rycerska.

Dzieci z Rodzicami uczestniczyły w wielu zajęciach z twórczego wykorzystania nieużytków:
układały z nakrętek, nieużytkami ozdabiały balony, malowały przy sztalugach, rozwiązywały
przyrodnicze zagadki oraz wykonywały eko-rzuty. Liczne nagrody ufundowane przez
organizatorów wręczane były uczestnikom zabaw edukacyjno-recyklingowych przy specjalnym
stoisku.

Podczas pikniku odbyła się także zbiórka makulatury, baterii i zużytego sprzętu AGD RTV
oraz zbiórka karmy dla podopiecznych OSPZ Animals.
W czasie dwugodzinnej imprezy przygotowano ze stawki żywieniowej poczęstunek dla naszych
milusińskich: grillowane kiełbaski z keczupem i chlebem, paluszki, pop-corn, ryż preparowany,
flipsy, kosze owoców, soki, wodę mineralną.

Eko – piknik upłynął w radosnej i miłej atmosferze, bowiem ekologia może być również
wspaniałą zabawą. Piknik dał możliwość wspólnej, radosnej integracji i zabawy.

Na koniec pożegnaliśmy się dziękując wszystkim za miłą zabawę i aktywnie spędzony czas.

Społeczność przedszkola składa Radzie Rodziców serdeczne podziękowania za
ufundowanie dmuchanego TRACA, zespołu muzycznego MASTER TEAM i pokazu
baniek mydlanych.

Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim gościom, rodzicom,
opiekunom, mieszkańcom osiedla, którzy przybywając do nas przyczynili się do
uświetnienia tej imprezy.
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