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Zaproszenie do ogólnopolskiej akcji społecznej pn. „Gmina jak malowana- Zdrowo i Kolorowo”

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Zdrowie naszych dzieci jest priorytetem, a my dorośli, mamy na to wpływ dbając o higienę, ćwiczenia
fizyczne, spacery na świeżym powietrzu. Uświadamianie dzieci w zakresie zdrowego trybu życia to jeden
z ważniejszych warunków pomyślnego procesu wychowawczego. Umiejętność dbania o zdrowie własne
i społeczności powinna się wpisywać w nawyk każdego człowieka. Najlepszy przykład dla najmłodszych
stanowią rodzice, ich opiekunowie, nauczyciele i to właśnie do Was kierujemy prośbę - pokażcie swoim
podopiecznym wartość zdrowia w postaci potencjału, jakim dysponują i w jaki sposób powinny o nie dbać.
Opracowana przez nas baza dydaktyczna na stronie www.malowanki.org została właśnie wzbogacona
o kolorowankę „Zdrowo i Kolorowo”. Znajdziecie tam Państwo zadania, które przybliżą dziecku dobre
nawyki zdrowotne. Kolorowanka pomoże dzieciom poznać zasady zdrowego, higienicznego tryby życia oraz
podejmie w sposób niezwykle delikatny temat dotyczący negatywnych skutków zażywania i nadużywania
alkoholu.
Kolorowankę „ Zdrowo i Kolorowo” sfinansowano ze środków Miasta Częstochowy w ramach zadania
publicznego: Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowane prze
organizacje pozarządowe i inne podmioty. Partnerem tej akcji zostało Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom
Europejski.
Tą i inne książeczki można bezpłatnie pobrać w postaci pliku pdf poszczególnych stron, wydrukować
i wykorzystać podczas zajęć z najmłodszymi. Zachęcamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania
z naszej strony internetowej. Dostępne są publikacje promujące bezpieczeństwo, aktywność fizyczną,
dbałość o historię i tradycję lokalną.
Opracowane przez nas kolorowanki jak i inne publikacje edukacyjne można zakupić poprzez nasz sklep
internetowy: www.ewerro.pl. Takie gadżety doskonale sprawdzają się jako nagrody w konkursach czy
prezenty dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Przygotowujemy kolorowanki, albumy, kalendarze, gry oraz inne gadżety na indywidualne zamówienie.
Wszelkie zapytania prosimy kierować do Grażyny Grzesiak tel. 535 033 090, grzesiak@crl.org.pl.

Z wyrazami szacunku

