
     DZIECIĘCY PRZEDSZKOLNY 

WOLONTARIAT 

przy wsparciu ,,Małego Misia”   
     W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu powołany został  Dziecięcy 
Przedszkolny Wolontariat.  Pomysłodawcą i koordynatorem  dziecięcego wolontariatu 

została pani  Małgorzata Woźna. Inspiracja do działania zrodziła się podczas realizacji 
projektu czytelniczego pt.: ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.  Szlachetnym akcjom 

krzewiącym cenne wartości towarzyszyła nasza piękna, polska literatura dziecięca. 

Realizując moduł projektu ,,Misiowy wolontariat” wspólnie z nauczycielami, dziećmi i 
rodzicami włączyliśmy się w 6  akcji charytatywnych. 

 



             

     

 

Mały Miś uczył nas, jak pomagać, dzielić się tym, co potrafimy, jak ofiarować swój 

DAR SERCA. 

Razem z Małym Misiem wspieraliśmy wszystkie szlachetne akcje. 

 

 



1. WRZESIEŃ – LISTOPAD - ,,Podaruj Misia” – maskotka dla chorych dzieci z oddziałów 
szpitaknych -  akcja fundacji ,,Mam Marzenie”. 

 

 

 



 

2. GRUDZIEŃ - ,,Dar Serca” od dzieci – kartki świąteczne z życzeniami dla chorej 

Antosi.  

 

 

 



3. LISTOPAD – GRUDZIEŃ -  XX Akcja ,,Towarzystwa Nasz Dom „ - ,,Góra Grosza”. 

 



   

4. STYCZEŃ - 28 akcjia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wsparcie dla chorych 

dzieci i seniorów. 

 

 

.      

 

 

 



5. LUTY - Zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów ze schroniska w Przyborówku. 

 

 

Bardzo dziękujemy pani Katarzynie Śpiączka i panu Filipowi Plackowiak oraz ich dzieciom 

za dostarczenie karmy do schroniska.

 



6. MARZEC – KWIECIEŃ - Pamiętaliśmy o tych, którzy w czasie pandemii wspierali nas 
najbardziej :  

przesłaliśmy DAR SERCA – dowody pamięci i życzliwości - zdjęcia prac dzieci z życzeniami 
świątecznymi:  

WÓJTOWI GMINY, RATOWNICTWU MEDYCZNEMU, LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM, POLICJI, 
STRAŻY GMINNEJ, OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, KOMUNIKACJI GMINNEJ TP BUS. 

 Planowaliśmy wizytę z życzeniami  świątecznymi i wystepy  delegacji małych artystów dla 
seniorów  z Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ale koronawirus COVID 19 pokrzyżował 

nasze plany. Nie zapomnieliśmy jednak o tych, którzy byli najbardziej narażeni na 

zachorowanie i przesłaliśmy zdjęcia prac dzieci z życzeniami świątecznymi, wyrazami pamięci 
i wsparcia. 

 



 

 

    

Nie byłoby tych wszystkich akcji bez Państwa wsparcia. Musimy 

przyznać, że Państwa dzieci chętnie włączały się w szlachetne akcje 
– ofiarowujac własny ,,DAR SERCA” , co świadczy o ich prawdziwej   

wrażliwości na potrzeby innych i jest powodem do  

dumy nas wszystkich.         


