
 

Wiosenny Festiwal Zdrowia 

 13.06.2019 r.  

organizowany w ramach realizacji  

Programu Przedszkole Promujące Zdrowie  

 

  Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy było 

organizatorem Wiosennego Festiwalu Zdrowia, który odbył się w dniu 13 

czerwca 2019 r. 

  Festiwal został przygotowany w ramach realizacji Programu Przedszkole 

Promujące Zdrowie i 10 rocznicy uczestnictwa  naszego przedszkola w tym  

programie, a priorytetowym celem spotkania było przybliżenie idei programu 

oraz działań podejmowanych przez nas w procesie przygotowania 

wychowanków do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia 

i zdrowia innych osób. 

W planowanie i realizację tego spotkania została zaangażowana cała 

społeczność przedszkolna rodzice, nauczyciele, wychowankowie oraz firma Pro 

Service Sp. z o.o. zajmująca się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 

Łęknicy. 

  W programie Wiosennego Festiwalu Zdrowia  ( po powitaniu ) było : 

 ,,Dbać o zdrowie – ważna sprawa” – prezentacje artystyczne 

przedszkolaków. 

 ,,Kopciuszek w wersji fit”- inscenizacja z udziałem rodziców. 

 ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”- prezentacja multimedialna 

przedstawiająca działania Przedszkola Miejskiego  w Łęknicy w ramach 

realizacji Programu Przedszkole Promujące Zdrowie. 

 ,,Stawiam na zdrowie…” zaproszenie do aktywnego spędzenia 

wiosennego popołudnia. 

 ,,Pierwsza pomoc już w przedszkolu”- warsztaty dla dzieci i dorosłych. 

 ,,Zielony zakątek -  „…zioła, kwiatki, bratki…” – zakładanie ziołowych 

hodowli. 

 ,,Namiot relaksacji” - muzykoterapia, aromaterapia, bajkoterapia, 

kolorowanki dla dzieci i dorosłych. 

 ,,Zdrowie w kubku i na talerzu…” – degustacja ,,zdrowych deserów”, 

,,zielonych koktajli”, ,,grillowanych warzywnych szaszłyków” 

 ,,Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz”- warsztaty 

ekologiczne. 

 Mecz piłki nożnej rodziców – w przerwie meczu występ Zespołu 

Cheerleaderek. 

 Wręczenie pamiątkowych medali i podziękowań. 

Podczas  trwania spotkania Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół 

Publicznych Przedszkolu Miejskim  w Łęknicy  oficjalnie przekazała pierwsze 



elementy ,,siłowni zewnętrznej dla przedszkolaków” zakupione z funduszu 

Rady. 

Goście, mieszkańcy Łęknicy, rodzice, dzieci, pracownicy przedszkola 

aktywnie spędzili popołudnie uczestnicząc w: warsztatach udzielania pierwszej 

pomocy, warsztatach dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, warsztatach 

,,ogrodniczych” ( sadzenie sadzonek  ziół, kwiatów). Dzieci i rodzice odwiedzili 

namiot relaksacji, w którym  czytane były bajki, słuchano muzyki relaksacyjnej. 

Przygotowane przez rodziców w formie plakatów ,,Zdrowe Przepisy” zostały 

wyeksponowane na szkolnym boisku. Przez cały czas trwania spotkania 

odbywała się degustacja ,,zdrowych sałatek, przekąsek, owocowych  

i warzywnych koktajli”. 

Już po raz kolejny Tatusiowie przedszkolaków rozegrali mecz piłki nożnej  na 

szkolnym boisku sportowym. 

Rozdanie pamiątkowych medali i podziękowań  zakończyło I Wiosenny 

Festiwal Zdrowia. 

 

Wszystkim Rodzicom   za zaangażowanie,  pomoc i przebieg spotkania składam 

serdeczne podziękowania. 

   
                                                                  Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w Łęknicy 

                                                                                                    Ewa Sienkiewicz 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


