
  Sprawozdanie z 16 edycji akcji 

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - 

- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”                                         

w Przedszkolu Publicznym nr 27 „Żagielek”. 

 
 

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole po raz czwarty 

wzięło udział w akcji charytatywnej „Podaruj Dzieciom Iskierkę 

Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”. Celem akcji jest 

zaktywizowanie dzieci i rodziców do niesienia pomocy najbardziej 

potrzebującym dzieciom.  

W działania zaangażowaliśmy całą Radę Pedagogiczną, rodziców                            

i dzieci oraz całą społeczność przedszkolną. Akcja przebiegała 

wieloetapowo, zaczęła się od przedstawienia rodzicom celów akcji 

podczas zebrań. Z dziećmi przeprowadziliśmy rozmowy w czasie 

których nasi wychowankowie dowiedzieli się, że są takie osoby, które 

potrzebują naszej pomocy, że warto pomagać innym, aby sprawić im 

wiele radości.  

Największą popularnością w naszej placówce cieszyły się 

„Słodkie dni”, które organizowaliśmy w grudniu 2016r. Ciasta piekli 

rodzice dzieci z poszczególnych grup wiekowych, zajmowali się też 

ich sprzedażą. Podczas tej akcji zebraliśmy 1249,50 zł. 

W styczniu 2017r zostały zorganizowane „Kolorowe dni”, w 

czasie których zbieraliśmy materiały papiernicze oraz „Pachnące dni”, 

gdzie pozyskiwaliśmy różnego rodzaju środki czystości. W tym roku 

po raz pierwszy w naszym przedszkolu były organizowane „Eko – dni” 

oraz „Dni ciepła rodzinnego”. W ramach „Eko - dni” wszystkie grupy 

przedstawiły możliwości wykorzystania surowców wtórnych. 

„Marynarze” z kartonu i makulatury wykonali samochód, „Rybacy” – 

pociąg z kubeczków plastikowych i opakowań papierowych, „Żeglarze” 

z rolek po papierze toaletowym - łąkę pełną tulipanów oraz węże z 

papierowych talerzyków, „Piraci” – między innymi wykonali: "Świecąca 

latarnia"- z pudełek po jogurcie, gazety, zakrętek, „Samochód na 

monety"- karton, plastik, papierowa taśma i plakatówki. „Wikingowie” 



z plastikowych butelek wykonali rakietę, a z talerzyków papierowych 

clowna. 

Podczas obchodów „Dni ciepła rodzinnego” organizowane                           

w naszym przedszkolu były między innymi spotkania świąteczne, 

Jasełka oraz Dzień Babci i Dziadka. 

Pieniądze, środki czystości oraz materiały papiernicze zostały 

przekazane organizatorowi akcji Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie. 

Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do uśmiechu na dziecięcych 

twarzach. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie 

naszych działań.  

 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 


