


 
Człowiek  jest wielki nie przez to,  

co posiada,  
lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, 
 czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II 

http://cytaty.o.pl/author/jan-pawel-ii/


Zapraszamy do  zapoznania się z naszą wolontaryjną 

działalnością 

 W naszym przedszkolu idea kształtowania wśród dzieci  postawy pomocnej, 
empatycznej,  otwartej na potrzeby, czy trudności innych, słabszych  

i potrzebujących, wdrażana jest od wielu lat już od najmłodszych grup.  
Stanowi ona jeden z filarów naszej wychowawczo-opiekuńczej  

i dydaktycznej działalności. 
 

 Od wielu lat realizujemy liczne działania w zakresie  wspierania i  pomocy 
innym. Na terenie przedszkola działa zespół zadaniowy ds. wolontariatu.  

W harmonogramie działań  zawarte są zarówno stałe , wpisane w naszą tradycję 
akcje, jak i  nowe, gdyż na bieżąco śledzimy  potrzeby środowiska   

i podejmujemy coraz to nowe współprace z potrzebującymi. 
 

 Nasze działania mają szeroki zakres i skierowane są do bardzo różnorodnych 
odbiorców. 

 



W naszym przedszkolu w okresie Świąt Bożego Narodzenia już dwukrotnie odbyła się akcja zbiórki 
potrzebnych  produktów, ubrań, kosmetyków , zabawek dla Domów Dziecka: 

-Dom Małęgo Dziecka w Łodzi na ul. Drużynowej  
-Dom Dziecka na Stokach 

Akcje miały na celu zintegrować środowisko przedszkolne z rodzinnym 
środowiskiem dziecka we wspólnym, dobroczynnym działaniu, a także 

uwrażliwić dzieci na potrzeby innych dzieci. 



Akcja zbiórki potrzebnych artykułów dla 

Fundacji Gajusz  
Oprócz zorganizowanej za 

pośrednictwem naszego 
Przedszkola zbiórki, 

aktywny udział we 
wsparciu dzieci  

z Hospicju Gajusz 

wzięły nasze 
przedszkolaki. 

Wykonały one prace dla 
dzieci , które zostały 

wysłane do dzieci  
z Gajusza.  

Ponadto zespół 
„Bajkowe Nutki” nagrał 
film z pozdrowieniami  

dla dzieci, oraz  

specjalnie dedykowaną 
dla nich piosenką  

„ Uwierz w siebie”. 



Zbieramy dla potrzebujących 

 

       

 

  

 

 

                                    

 Zbiórka artykułów szkolnych 
dla polskich dzieci na 

kresach 

Góra grosza-akcja , w której bierzemy udział 
od wielu lat. Celem akcji jest  wsparcie dzieci 

z różnych form  pieczy zastępczych. 



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Od kilkunastu lat Przedszkole bierze 
udział w Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej pomocy! 



Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym  

w Zgierzu 

   Celem współpracy jest integracja dzieci zdrowych  
i niepełnosprawnych, 

a także uwrażliwienie przedszkolaków na  inność, nauka tolerancji i 
 empatii. Podopiecznym ośrodka  

chcieli śmy urozmaicić czas i dać poczucie ,że  jesteśmy dla nich otwarci i  chcemy im sprawić radość. 

     Zajęcia polisensoryczne   

      w naszym przedszkolnym Ogrodzie Zmysłów. 



Wspólne kolędowanie w Ośrodku Szkolno Wychowawczym 

   Tym razem to my mieliśmy przyjemność 
gościć u dzieci w ich ośrodku. 

Przedszkolny zespół Bajkowe Nutki 
wraz z nauczycielami  wystąpił dla  
wychowanków i ich wychowawców. 

Zostaliśmy bardzo mile przyjęci !!! 



„CARE”-Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Przedszkolaki wraz z nauczycielami wzięły 
udział w akcji 

 „Pomoc przedświąteczna”, w ramach której 
odwiedziły pensjonariuszy  zakładu  

opiekuńczo-leczniczego  CARE  z  występem 
świątecznym. Każdy  podopieczny otrzymał 
również świąteczny upominek, wykonany 

przez dzieci i nauczycieli. 



Dom Pomocy Społecznej 
 

 
Wielokrotnie gościliśmy w Domu Pomocy Społecznej. Przedszkolaki 

wraz z wychowawcami odwiedzali pensjonariuszy, by umilić im 
czas np. przy okazji Dnia Babci  

i Dziadka.  czy Świąt Bożego Narodzenia. 



Seniorzy w naszym Przedszkolu 

Od wielu lat współpracujemy z  Domem dziennego Pobytu Senior Vigor.  

W ramach współpracy odwiedzamy czasem pensjonariuszy z różnymi występami, 
a także gościmy ich u nas.  

Tu mieliśmy przyjemność wystąpić m.in. dla nich z okazji Święta Niepodległości.   
Występ wywołał w naszych Seniorach bardzo miłe  

reakcje, mówili o swoim wzruszeniu ,oraz  

 radości  z możliwości uczestnictwa w przedszkolnym świętowaniu  
i wdrażaniu wartości patriotycznych. 



Warsztaty wielopokoleniowe  z pensjonariuszami  

Senior Vigor 

 

 

 

Spotykaliśmy się także na warsztatach 
wielopokoleniowych, podczas których Seniorzy  

wraz z Przedszkolakami mieli okazję wspólnie tworzyć 
rozmaite prace plastyczne. 

https://scontent.frix7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/s261x260/50885308_566695297133343_8447402013473374208_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.frix7-1.fna&oh=d05ca4c2fed7c081c6c27c64117b0e2d&oe=5CF25B76
https://scontent.frix7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/s261x260/51461660_2533953773343264_4373747390029496320_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.frix7-1.fna&oh=3ab485378ce2647d4919773d214ed13e&oe=5CFD17EC


Przedszkolaki  goszczą u Seniorów 

Wielokrotnie mieliśmy okazję gościć  
z występami u naszych zaprzyjaźnionych 

Seniorów. 

 



Pomoc dla Wołynia 

 Odpowiedzieliśmy na apel dotyczący zbiórki niezbednych 

artykułów dla potrzebujących z Wołynia 



Pomoc zwierzętom 

Aktywnie pomagamy także naszym braciom mniejszym.  
Rok rocznie organizujemy akcje wspierające zgierskie i łódzkie 

schroniska, polegające mi.in na zbiórce karmy, kocy i innych 

potrzebnych produktów. 





Pomagamy zwierzętom leśnym przetrwać zimę 

Organizowaliśmy również zbiórki żywności dla 
zwierząt leśnych w okresie zimowym.  
Nasze przedszkole odwiedzali leśnicy,  

organizując prelekcję dla przedszkolaków, jednocześnie 
zabierając żywność zebraną w przedszkolu dla 

zwierząt leśnych. 

 

 



Dokarmiamy ptaki w przedszkolnym Ptasim Raju 

  W jednej z części naszego ogrodu jest Ptasi Raj, w którym rozmieszczono na 
drzewach wiele karmników. Przedszkolaki systematycznie dbaja aby  

w karmnikach nie było pusto. Co roku w przedszkolu organizowane są 
zajęcia dotyczące  



Hotele dla pszczół 

 

W naszym Przedszkolnym ogrodzie powstał 
Hotel Dla PSZCZÓŁ. Przedszkolaki s biorą 

regularnie udział w prelekcjach  dotyczących  ich 
życia i rozwoju. 



Wsparcie dla przedszkola 

Zachęcaliśmy Rodziców do udziału w akcjach na rzecz Przedszkola.  
Organizowaliśmy rozmaite kiermasze , z których darowizny przeznaczaliśmy m.in.  

na doposażenie kącików czytelniczych w klasach. 

 



…. W dalszy ciągu zamierzamy realizować  działania z  zakresu 
wolontariatu, szerząc przy tym jego ideę wśród coraz to nowych 

Przedszkolaków i ich Rodziców.  

Jesteśmy dumni z naszych działań , widząc także, w jakim stopniu 
wpływają one na kształtujące się osobowości naszych maluchów, dlatego 

też pozostajemy w gotowości do dalszego pomagania!... 
 

 

 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i  Przedszkolaki 

z Miejskiego Przedszkola nr 13  

im. Bajkowe Przedszkole w Zgierzu 


