Dzieci, rodzice i nauczyciele z naszego przedszkola
pomagają zwierzakom
Dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielami bardzo chętnie włączyli
się do akcji wirtualnej adopcji pieska ze schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu,
którą zainicjowała pani Sylwia Żółtańska. Akcja ma na celu pomoc
konkretnemu pieskowi, a także realizować ogólną edukację humanitarną
uwrażliwiającą dzieci na los bezdomnych zwierząt. Nauczyciele dodatkowo
przeprowadzili zajęcia z dziećmi, których tematyka dotyczyła pomocy
bezdomnym psiakom i kotkom. To właściwie początek,
początek ponieważ
przedszkolaki wraz z nauczycielami realizować będą szereg działań
mających na celu uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt np. zbiórka żywności
dla zwierzaków
aków pt. „Przynieś karmę oraz puszki aby pełne były brzuszki”
w październiku, który jest miesiącem
iesiącem dobroci dla zwierząt, następnie
konkurs plastyczny „Kochamy pieski i kotki”, odbędzie się również „Dzień
Kundelka”, „Dzień psiej adopcji” , spacery i spotkania, podczas tych dni
zostaną przeprowadzone
one pogadanki i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Pani
Sylwia koordynuje projekt „Bliżej pieska”, który dzięki tym wszystkim
działaniom i akcjom zakłada,
zakłada aby wyposażać dzieci w wiedzę i fascynację
światem,
m, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być
przekształcona w wiedzę praktyczną, jak właściwie traktować zwierzęta,
dbać o nie, porozumiewać się z nimi.
nimi

Opracowała Sylwia Żółtańska

NASZ WIRTUALNY PIESEK - NELA

Jestem Nela☺
☺ jestem zwykłym, małym, rudym kundelkiem. Błąkałam się po ulicy,
byłam głodna i przestraszona tak trafiłam do schroniska dla bezdomnych
zwierząt

„Psitulmnie”

w

Zabrzu.

W

schronisku

opiekują

się

pieskami

wolontariusze. Wolontariusz to taki człowiek, który wyprowadza psiaki na
spacerki, głaszcze je i dają dużo miłości i smaczków. I robi to za darmo, to
znaczy, że on nie dostaje za to smaczków. Dzięki takim ludziom znowu
uwierzyłam, że człowiek potrafi kochać.
Dlatego ja już wiem, dlaczego warto pomagać.
Teraz Nela jest bardzo przyjazna, kontaktowa i radosna. Bardzo potrafi się
przywiązać do człowieka i darzyć głębokim, szczerym uczuciem, tak mówią o niej
jej opiekunowie ze schroniska.
Opracowała Sylwia Żółtańska

