„ELFY” POZNAJĄ RÓŻNE ZAWODY
Tradycją w naszej grupie stały się wyjścia poza teren przedszkola, podczas
których dzieciaki poznawały ciekawe miejsca i ludzi. W tym roku mieliśmy
możliwość z bliska obserwować dorosłych wykonujących różne zawody i
poszerzać wiedzę na ich temat.
W marcu odwiedziliśmy sklep Liroy Merlin. Uczestniczyliśmy w ciekawych
warsztatach pod hasłem „Dzieciaki Sadzeniaki”. W części teoretycznej zajęć
dowiedzieliśmy się interesujących rzeczy o świecie roślin., a następnie w
praktyce i pod czujnym okiem instruktora samodzielnie posadziliśmy własne
rośliny. Była to ogromna frajda.

Kolejnym miejscem jakie odwiedziliśmy było Centrum Badawczo – Dydaktyczne
Wydziału Elektrycznego na Politechnice Białostockiej. Poznaliśmy pracę
naukowców i dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat prądu, m.in. skąd
bierze się prąd, co to są światłowody i każdy mógł sam się przekonać czy słodkie
żelki świecą.

Ciekawym przeżyciem była wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.
Uczestniczyliśmy tam w programie profilaktycznym „Komisariat Młodego
Policjanta”. Zorganizowane były tam trzy kąciki tematyczne: ogólnopolicyjny,
ruchu drogowego oraz kryminalistyczny.
Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się jak jest umundurowany policjant i na
czym polega jego praca. Z bliska mogliśmy zobaczyć akcesoria policyjne, np.
kajdanki czy megafon policyjny oraz sprawdzić ich zastosowanie. W kąciku
ruchu drogowego przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady obowiązujące w
ruchu drogowym. Wzięliśmy również udział w praktycznych ćwiczeniach w
postaci przejścia po oznakowanym przejściu dla pieszych wyposażonym w
sygnalizator świetlny oraz regulację ruchem drogowym. W kąciku
kryminalistycznym, odkrywaliśmy tajemnice i zagadki kryminalistyczne, w tym
odcisnęliśmy własne ślady linii papilarnych. Na pamiątkę otrzymaliśmy zakładki,
na których mogliśmy stawiać pieczątki.

Wzięliśmy też udział w Święcie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25
Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Mogliśmy zobaczyć pokazy sprawności
żołnierzy i sprzętu wojskowego, uroczysty przegląd wojsk, defiladę. Dzieci
zajadały watę cukrową i popcorn. Największą frajdę sprawiło dzieciakom
oglądanie wozów żołnierskich i zabytkowych aut.

Dzięki uprzejmości Pani Małgosi mogliśmy też zapoznać się bliżej z historią
naszego miasta i poznać pracę przewodnika. Rozpoczęliśmy zwiedzanie
Białegostoku od Pałacyku Gościnnego, w którym obecnie mają siedzibę dwie
instytucje miejskie: Urząd Stanu Cywilnego i Kancelaria Prezydenta Miasta.
Trasa wycieczki prowadziła poprzez Rynek Kościuszki, min budynek Domu Św.
Marcina czyli przedszkole, oraz Kościół Farny, na którego to budynku
przedszkolaki odnalazły tablicę herbową, Wagę Miejską, ogród Branickich.

Niezmierną atrakcją było dla nas zwiedzanie Miejskiego Stadionu- największego
i najnowocześniejszego obiektu w naszym regionie, pozwalającego na organizację
różnego rodzaju wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalno-rozrywkowym,
biznesowym czy towarzyskim. Dzieciaki mogły poruszać się po strefie VIP-ów,
obejrzały galerię sław prezentującą wystawę koszulek oraz pamiątek Tomasza
Frankowskiego, galerię zdjęć z budowy Stadionu Miejskiego, galerię zdjęć i
medali z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat Jagiellonii Białystok, szatnię
zawodniczą Reprezentacji Polski w strefie gości, szatnię zawodniczą gospodarzy
przygotowana przez klub Jagiellonia Białystok. Duże wrażenie wywarła możliwość
wejścia na boisko tunelem, którym piłkarze wychodzą na mecz oraz chwila
relaksu na ławkach rezerwowych. Nie lada atrakcją była też wizyta na
trybunach, na których chłopcy z ochotą zaśpiewali Hymn Jagielloni.
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