
Jesienny Festyn Rodzinny 

 

To impreza, która  cieszy się dużym poparciem ze strony rodziców 

naszych podopiecznych, dlatego też organizujemy ją od wielu lat 

rokrocznie. 

 

Każdego roku przedsięwzięcie to przebiega pod nadaną jej przez nas 

nazwą, czemu następnie podporządkowane są działania.  

 
 

 



W tym roku Festyn przebiegał pod hasłem  

„I maluchy i starszacy to bezpieczni przedszkolacy”. 

 

Jego celem było: 

- aktywne spędzenie czasu w gronie rodziny, 

- integracja społeczności przedszkolnej, 

- pokazanie rodzicom sposobów i walorów połączenia zabawy z nauką, 

- wykorzystanie umiejętności dzieci w praktyce, 

 - uświadomienie dzieciom i rodzicom, że dziecko jest w stanie pomóc  

       w wielu sytuacjach, znając numery alarmowe. 

  

Ponieważ dysponujemy dużym i przestronnym ogrodem  przedszkolnym 

mogliśmy powyższe cele w pełni zrealizować.  

 

 

 Program festynu przebiegał następująco: 

 



• Występ artystyczny. 

Każda grupa przedszkolna zaprezentowała piosenkę lub  wiersz  

dopasowany do tematyki. 

 

Mile widziany był także strój policjanta, strażaka czy lekarza. 



•„AGENT BEZPIECZEŃSTWA”- zdobywanie tytułu 

 Aby zostać Agentem Bezpieczeństwa każdy uczestnik  

musiał wykonać pięć zadań, sprawdzających jego znajomość  

zasad ruchu drogowego, numerów telefonów alarmowych,  

umiejętności udzielenia pierwszej pomocy, czy też wykazać się  

sprawnością fizyczną. 

 

 Na środku ogrodu przedszkolnego, wokół zjeżdżalni   

„wybudowaliśmy” rondo.  

Stanowiska z zadaniami były usytuowane na końcach ulic  

prowadzących od ronda.  

Żeby dotrzeć do miejsca zdobywania sprawności trzeba było  

cały czas poruszać się po rondzie, przestrzegając wszystkie  

znajdujące się tam znaki. 

 



1. PIERWSZA POMOC 
Agent potrafi wezwać pomoc a nawet jej udzielić. 

999 



2. TRENING SPRAWNOŚCIOWY  

Biegi, podskoki, szybka reakcja na zmianę sytuacji to dla Agenta nic trudnego. 

 

 



3. PUZZLE - PRZECYZJA I SZYBKOŚĆ. 
Agent wykazuje się spostrzegawczością, szybkimi, zwinnymi ruchami oraz znajomością 

popularnych znaków drogowych. 



4. MISJA SPECJALNA – ZADANIE W TERENIE 
Znajomość sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez jezdnię w dozwolonych miejscach 

to dla Agenta świetna zabawa. 



5. ZGADUJ ZDADULA – SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA 

Agent posiada wszechstronną wiedzę, nie może się mylić. 



• REJESTRACJA  AGENTÓW  W  BAZIE  DANYCH 
Każdy nowo mianowany Agent otrzymał Dyplom, znaczek odblaskowy oraz został, 

poprzez odcisk palca, wpisany w rejestr  Przedszkolnej Agencji Bezpieczeństwa.  



Straż Pożarna 
Strażacy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w swojej pracy. 

Mogliśmy przymierzyć kask i kurtkę strażacką, posłuchać dźwięku syreny 

strażackiej. Jednak największe wrażenie zrobiło na nas gaszenie „pożaru”. 



•Pokaz tresury psów policyjnych 

 
Podczas pokazu policjanci zaprezentowali nam, w jaki sposób zachowuje się pies, gdy 

jego pan jest w niebezpieczeństwie a także jak zachowuje się, gdy agresor strzela  

lub ucieka. Każdy Agent marzy o takim partnerze. 

 Wszyscy nagrodziliśmy gromkimi brawami treserów psów oraz samych czworonogów.  



•Zabawy ze Sznupkiem 
Policyjna maskotka - Sznupek miał na festynie pełne łapy roboty, ponieważ bacznie 

obserwował czy Agenci prawidłowo wykonują wszystkie zadania, a po inauguracji był 

wręcz rozchwytywany przez wszystkie dzieci i nie tylko… 



• Przysmaki Agenta 
 

Należały do nich grochówka  

oraz słodkości. 

 

 

Dzięki hojności rodziców kawiarenka pełna była niespodzianek kulinarnych:  

grochówka, ciasta, ciasteczka, owocowe szaszłyki, napoje.  

Na świeżym powietrzu apetyt dopisywał nawet największym niejadkom. 



Do zobaczenia za rok! 

 

 

 


