GMINA LIW

UDZIAŁ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W LIWIE
W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE EDUKACYJNYM
„KRECIK POZNAJE POLSKĘ”

W dniach 5-9 luty 2018 roku nasze przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Projekcie „Krecik poznaje Polskę”.
Celem projektu było przybliżenie dzieciom wiedzy na temat regionu, z którego pochodzą, ukazanie jego piękna i
wyjątkowości, jego dorobku kulturowego, a także rozbudzenie zainteresowania innymi miejscami w Polsce. Do udziału
w projekcie zostały zaproszone przedszkola z całej Polski. Wszystkie dzieli wiele kilometrów, ale łączy wspólna sprawa
- kształtowanie postawy patriotycznej od najmłodszych lat. „Krecik” zabrał dzieci w podróż niezwykłym pociągiem.
Dzięki tej wycieczce miały możliwość bliższego poznania rodzinne miasto Krecika – Częstochowy. Zachęciła ona
również naszych wychowanków do opowiadania o swojej miejscowości, zabrały Krecika na wycieczkę po Liwie. Nasze
pociechy zadawały dużo pytań, na które Krecik z ochotą odpowiadał. Zapoznaliśmy się ze skarbami jakie przyjechały
razem z naszym gościem w jego zaczarowanej walizce. Pozwoliły one nam poznać miejsca, które odwiedził w drodze
do naszego Przedszkola. Krecik opowiedział nam o przygodach jakie przeżył w trakcie swojej dotychczasowej podróży.
Brał udział w różnych konkurencjach w trakcie Balu Karnawałowego i niespodziankach które przygotowaliśmy dla
niego. Były to dni pełne wrażeń i niesamowitej zabawy. Aby nasz przyjaciel nie zapomniał miejsc, które wspólnie z
nami zobaczył na zakończenie jego wizyty dzieci z grupy „Pszczółki” wykonały album z jego wspomnieniami
dotyczącymi LIWA. Dzieci najmłodsze z „Biedroneczek” w towarzystwie Krecika wykonały herb Liwa, a starszaki
„Sówki” puzzle krecikowe.
Dnia 09.02.2018 r. nasz Krecik zaczął swoje przygotowania do dalszej podróży. Nasze przedszkolaki zabrały go na
ostatnie pożegnalne warsztaty, podczas których poznał niesamowitego przyjaciela. Nasz Bohater wykazał się
niesamowitą odwagą – nieśmiało pogłaskał węża. Dzięki jego odważnej postawie nasze najmniejsze przedszkolaczki
pokonały swój strach i idąc za jego przykładem zrobiły to samo. Krecik z wielkim entuzjazmem został przyjęty przez
dzieci uczestniczył w zabawach, uczył się, jak również odpoczywał. Życzymy Krecikowi, aby podróż, w którą wyruszył
przebiegła sprawnie i aby szczęśliwie wrócił do swojego miasta.
Magda Piechaczek
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