Sorkwity, dnia 7.06.2013 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z ZABAWY PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W MIEJSCOWOŚCI BURSZEWO

2 czerwca 2013 roku na placu koło świetlicy wiejskiej w Burszewie odbyła się zabawa
z okazji Dnia Dziecka w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na przybyłe dzieci
czekało wiele atrakcji. W organizację tego niezwykłego święta zaangażował się również Gminny
Ośrodek Kultury w Sorkwitach, który przeprowadził szereg konkursów m.in. taniec w parach na
gazecie, krzesła, rzut ringo, kręcenie hula hop. Dzieci i młodzież zostały nagrodzone. Miały
również okazję skonstruować balonowego zwierzaka oraz największą bańkę świata.
Natomiast ja przeprowadziłam konkurs plastyczny pt. “RODZINA PRZYSZŁOŚCI”,
który polegał na namalowaniu plakatu na temat wizji rodzin, które zobaczymy za jakiś czas. Celem
tego konkursu było przede wszystkim:
● wzmocnienie oraz budowanie więzi i relacji rodzinnych;
● rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej;
● rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych.
W konkursie uczestniczyło 8 dzieci. Wszystkie prace były pomysłowe i została z nich
zrobiona wystawa.
Dzieci i młodzież mogły spróbować swoich sił w następujących zabawach ruchowych:
bieg z woreczkiem na głowie, slalom w parach z balonem, bieg z piłeczką pingpongową na łyżce,
slalom z przeszkodami, który dzieci miały za zadanie pokonać na czas z zamkniętymi oczami.
Powyższe konkurencje sportowe miały na celu:
● integrację rodziców z dziećmi;
● zaktywizowanie uczestników;
● profilaktykę uzależnień;
● rozbudzenie aktywności fizycznej;
● rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia;
● pielęgnowanie wartości rodzinnych;
● zwrócenie uwagi na różnorodne formy spędzania czasu wolnego;
● odreagowanie napięć.
Spotkanie zakończyło się dużym sukcesem dzięki aktywności dzieci oraz zaangażowaniu ze
strony GOKu, Pani Sołtys i Rady Sołeckiej wsi Burszewo, jak również mieszkańców.
Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, iż dzieci oceniły spotkanie bardzo wysoko i chcą,
aby takie wydarzenia odbywały się częściej.
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