Ruszył projekt przedszkolny Wesołe wędrówki Zielonej Półnutki
Z inicjatywy wychowawczyń grupy Wiolinki – p. Moniki Onuchowskiej-Hertig i p. Joanny
Mazurkiewicz oraz przy akceptacji i wsparciu p. Dyrektor Renaty Lekowskiej – w Zielonej Półnutce
rozpoczął się projekt Wesołe wędrówki Zielonej Półnutki. Naszą maskotkę kilka lat temu stworzył
absolwent przedszkola - Natan Tomaszewski. Do niedawna cieszyła ona swym widokiem tylko naszych
podopiecznych. Zdobywała przedszkolne doświadczenia tylko w swym przedszkolu – śledziła
poczynania dzieci, uroczystości, spotkania, codzienne zabawy i zajęcia, pracę naszych nauczycieli i innych
pracowników. Od listopada tego roku – Zielona Półnutka wyruszyła w świat. Celem projektu jest
integracja ze społecznością lokalną, otwarcie na nowe wyzwania, promowanie przedszkola w regionie.
Dokładny opis projektu jest dostępny u Pani Dyrektor, a niebawem zagości na stronie internetowej. Tam
również będziecie Państwo mogli śledzić – kolejne Półnutkowe podróże.
Pierwsze kroki Zielona Półnutka skierował do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i pana
Burmistrza Mariana Szkudlarka. Dzieci z grupy Wiolinki – wspólnie z wychowawczyniami – wybrały
to miejsce celowo. Ratusz to bowiem miejsce decyzyjne i ważne dla Swarzędzan. Dlatego nie mogło nas
tam zabraknąć aby zapoczątkować projekt. Przedszkolacy i Półnutka zostały ciepło i życzliwie przyjęci.
Powitała nas w holu Ratusza pani Kierownik Referatu Edukacji – Dorota Zaremba wraz z innymi
pracownikami Ratusza. Następnie zostaliśmy zaproszeni przez Zastępcę Burmistrza pana Tomasza
Zwolińskiego prosto do gabinetu Pana Burmistrza. Dzieci były zachwycone gościnnością i słodkimi
podarunkami. Chętnie odśpiewały Hymn Przedszkola, recytowały wiersze, odpowiadały na pytania, a
nawet udzielały wywiadów do kamery Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, która nam towarzyszyła.
Zielona Półnutka zasiadła w fotelu burmistrza i natychmiast poczuła się wyjątkowo. Pewni , że nasza
maskotka jest w dobrych rękach – zostawiliśmy ją w Ratuszu i wróciliśmy do przedszkola.
Jakie było nasze zdziwienie gdy podczas mikołajowej wizyty u naszych przedszkolaków pana
Burmistrza Mariana Szkudlarka – zobaczyliśmy towarzyszącą Mu naszą maskotkę. Pan Burmistrz
podzielił się z dziećmi wrażeniami z wizyty Półnutki w murach Urzędu Miasta. Opowiedział o jej
przygodach i zaprezentował na dowód swoich słów – kilka zdjęć, których głównym bohaterem jest
właśnie Zielona Półnutka.
Dziękujemy Władzom i Pracownikom Urzędu naszego miasta za opiekę i gościnność. Jesteśmy
mile zaskoczeni profesjonalnym podejściem do naszego projektu. Jesteśmy pewni, ze nasze działania mają
sens.
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