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SPRAWOZDANIE Z GRY I ZABAWY TERENOWEJ POD HASŁEM  

LEŚNE PODCHODY Z UDZIAŁEM PSÓW TERAPEUTYCZNYCH TOSI I LEO 

w ramach Projektu  

pn. „Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 
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GRUPA NR 1 – ODDZIAŁY W NIEMCZYNIE  – GODZ. 10.00 – 12.00 

GRUPA NR 2 – ODDZIAŁY W DAMASŁAWKU – GODZ. 12.00 – 14.00 

 

Termin: 21 kwietnia 2012 r. 

Miejsce: Ośrodek Edukacji Leśnej w Wągrowcu 

 

Realizacja gry/zabawy miała miejsce przy współpracy z Nadleśnictwem 

Durowo. 

 

Przebieg : 

 

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (padający deszcz) wszystkie 

konkurencje zostały przeprowadzone w rotundzie leśnej zlokalizowanej  

na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Wągrowcu. Na uczestników 

niecodziennego wydarzenia dowiezionych specjalnie zamówionymi autokarami 

z miejsca zamieszkania do Wągrowca czekało rozpalone ognisko, słodki 

poczęstunek i wiele atrakcji.  Każde dziecko wraz z rodzicem utworzyło parę, 

które dzielnie walczyło o nagrody w postaci pluszowych psów, dyplomów,  

a także kolorowanek i folderów przekazanych przez Nadleśnictwo Durowo.  
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W ramach 4 stanowisk, utworzone pary m.in.: 

- demonstrowały śpiewy ptaków 

- opowiadały na pytania związane z życiem lasu np. jak wysoka jest sosna 

- opowiadały na pytania związane z budową i życiem psa np. jak nazywają się  

   psie wąsy, 

- śpiewały piosenki, w treści których pojawiał się pies 

- rywalizowały w konkurencjach sportowych m.in. niosąc szyszki na łyżeczkach. 

 

Pomimo ulewnego deszczu rodzice wraz z dziećmi poszukiwali na tablicach ze 

ścieżki edukacyjnej poprawnych odpowiedzi, za które otrzymywali nalepki z 

wizerunkiem psów Tosi i Leo, które na co dzień uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych prowadzonych w Przedszkolu w Damasławku i Niemczynie. 

 

Wręczenie nagród poprzedziła dogrywka w której głównie rodzice stanęli na 

wysokości zadania, poszukiwali po lesie kopert z zadaniami, a także mieścili się w 

dziecięcy tunel.  

 

W grach i zabawach terenowych wzięło udział łącznie 160 osób, w tym 74 

rodziców. Na zakończenie wszyscy wokół paleniska zaśpiewali piosenkę  

pt. „Łapy, łapy cztery łapy…”. 

 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie! 

 

Gry i zabawy terenowe były realizowane w ramach Projektu pn. „Ćwiczenia 

wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Więcej informacji na stronie Publicznego Przedszkola w Damasławku 

www.przedszkole-damaslawek.pl 
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