
„Urodziny marchewki” 
 

W ramach akcji „Dzień dobrej-partnerskiej wiadomości”, ogłoszonej przez Regionalny 

Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, prowadzony przez Centrum 

PISOP, w Przedszkolu Nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu  w dniu 15 września 

br.odbyła się impreza integracyjna pn „URODZINY MARCHEWKI”.  

W organizację wspólnych działań zaangażowało się Przedszkole Nr 6 w Rawiczu , Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, , Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 

Rawiczu, Firma DBP Products Grupa Pieprzyk w Rawiczu oraz rodzic Jacek Marcinkowski. 

Spotkanie odbyło się w oparciu o plan pracy Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 „Dbamy 

o zdrowie swoje i zdrowie innych”, którego celem było rozwinięcie współpracy z seniorami 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, ukazanie walorów zdrowotnych 

marchewek oraz zachęcenie dzieci do spożywania warzyw zarówno gotowanych jak i 

surowych. 

Zadaniem Kłapouszków  było  zrobienie soku oraz surówki z marchewki, którą przynieśli 

dla nich seniorzy. Dzieci oraz seniorki ubrane były w białe fartuszki, a na głowach miały białe 

chusteczki. zrobionym sokiem z marchewki oraz wykonaną surówką poczęstowały wszystkie 

dzieci w przedszkolu oraz seniorów. 

Tygryski – miały do wykonania marchewki z papieroplastyki (biały karton, krepa w kolorze 

zielonym i pomarańczowym)oraz dwie duże marchewki, które mają być symbolem 

współpracy Przedszkola z Seniorami w cyklu spotkań o zdrowym odżywianiu. Stelaż dużych 

marchewek został wykonany przez Firma DBP Products Grupa Pieprzyk w Rawiczu. 

Zadaniem Tygrysków było ich wykończenie gazetami oraz bibułą.  

Wykonanymi marchewkami udekorowały szatnię przedszkolaka. 

Jedną dużą marchewkę przekazały seniorom do zawieszenia w świetlicy Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej. Natomiast druga pozostała w Przedszkolu. 

Puchatki – miały do wykonania marchewkowe postacie/kukiełki. Do ich wykonania 

otrzymały marchewki, skrawki różnych tkanin, pinezki, szpilki i koraliki. 

Wykonanymi kukiełkami udekorowały szatnię przedszkola. 

Młodsze przedszkolaki również będą mogły przygotować marchewki, którymi ozdobią długi 

holl przedszkola. 

W podziękowaniu za urodzinowe przyjęcie seniorzy obdarowali przedszkolaków bananami.  

Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Wspólna praca i zabawa 

zintegrowała dzieci i seniorów. Poprzez zabawę ukazując walory zdrowotne marchewki 

zachęcono dzieci do spożywania jej w różnych postaciach. 

Wydarzenia tego dnia nie tylko zapadły w pamięć dzieci i seniorów, ale także stały się okazją 

do nawiązania więzi międzypokoleniowej. Więzi, która sprawiła, że dobre wiadomości są 

zawsze dobrze przyjmowanie w partnerstwie. 


