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22 kwietnia 2016 roku odbył się Jubileuszowy – X Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy
Przedszkolaka „Jestem bezpieczny”. Tradycyjnie do zmagań konkursowych przystąpiły
wszystkie suwalskie przedszkola publiczne, po jednym, 3 – osobowym zespole z każdej
placówki. Łącznie 27 przedszkolaków. Pod czujnym okiem komisji, w której skład weszli
przedstawiciele Policji oraz WORD w Suwałkach, dzieci rozwiązywały wiele bardzo trudnych
zadań, z którymi wszystkie zespoły doskonale sobie poradziły. W każdym konkursie wygrywają
najlepsi, tak i w tym – Jury wyłoniło najlepszych, jednak tym razem nie było przegranych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, których fundatorem był WORD w
Suwałkach.
Głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Przedszkole nr 2 w Suwałkach. Zadaniem Turnieju „Jestem bezpieczny”
jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, uczulenie dzieci na
niebezpieczne zjawiska i sytuacje oraz nauczenie ich, już od najmłodszych lat, prawidłowego
reagowania w sytuacjach trudnych. Dlatego ważnym jest, aby konkursowy okrzyk „I maluchy i
starszaki to bezpieczne przedszkolaki!”, znalazł swoje przełożenie w przyszłości każdego
dziecka.
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od najmłodszych lat, prawidłowego reagowania w sytuacjach trudnych. Dlatego ważnym jest,
aby konkursowy okrzyk
„I maluchy i starszaki to bezpieczne
przedszkolaki!”
, znalazł swoje
przełożenie w przyszłości każdego dziecka.
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