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o zwierzętach z każdej strony
Dzieci z przedszkola przy ulicy Niesiołowskiego są edukowane i same edukują innych

TeksT:   
AgNieszkA grądzkA-WAdych 
zdJĘciA: NAdesŁANe

„O czystość miasta dbamy - akcję 
„Odkupmy Toruń” zaczynamy! 
- pod takim hasłem przeprowa-
dzono w Przedszkolu Miejskim 
nr 11 na Rubinkowie II akcję zwią-
zaną z opieką nad zwierzętami.

Pomysł na zajęcie się taką proble-
matyką wyszedł od samych dzie-
ci, które podczas spacerów często 
natrafiały na psie odchody, co im 

się bardzo nie podobało. - Jed-
nocześnie zetknęłam się z akcją 
„Czyściocha Toruńskiego” pod ty-
tułem „Odkupmy Toruń” - mówi 
Dorota Szadkowska, wychowaw-
czyni grupy 5-latków. - Koordyna-
tor dostarczył nam ulotki, plakat 
oraz ekologiczne torebki i łopatki 
do sprzątania psich odchodów. Po-
tem wspólnie z koleżanką Justyną 
Kurkowską nawiązałyśmy kontakt 
z Piotrem Wyborskim, treserem 
psów i założycielem Toruńskiego 
Stowarzyszenia Dogoterapii. Zgo-
dził się wspólnie z Agnieszką Haj-
zer poprowadzić nieodpłatnie zaję-
cia edukacyjne.

Przedszkolaki uczestniczyły w po-
kazie tresury psa, który sprzątał za-
bawki i bronił bramki, nauczyły się 
też, jak zachować się w kontakcie 
z nieznanym psem lub w przypadku 
jego ataku. Poznały też rolę psa jako 
przewodnika, tropiciela i ratownika 
oraz rasy, które są do tego celu wy-
korzystywane. Przedszkolaki były 
pod wrażeniem tego spotkania:

- Pan nam pokazywał, jak się trze-
ba schować, żeby pies nas nie ugryzł. 
Trzeba zrobić taki koszyk z rączek 
i położyć na uszach, i uklęknąć na 
ziemi - powiedziała Julka. 

- Powieliliśmy plakaty od „Czy-
ściocha Toruńskiego”, a potem 

ułożyliśmy rymowanki, jak m.in. 
„Fiku-miku, fiku-miku, chcemy spa-
cerować po czystym chodniku!”, 
„Kto w Toruniu mieszka, sprząta 
po swych pieskach!” - dodaje Doro-
ta Szadkowska. - Tak wyposażeni, 
udaliśmy się na przemarsz ulicami 
osiedla, szukając mieszkańców Ru-
binkowa spacerujących z pieskami. 
Dzieci wręczały ulotki oraz torebki 
i łopatki do sprzątania. Akcja spotka-
ła się z przychylnością mieszkańców, 
a niektórzy zapewniali, że zawsze 
sprzątają po pieskach, pokazując na 
dowód woreczki w kieszeni.

Dzieci poznały też pracę lekarza 
weterynarii, sposoby leczenia domo-

wych zwierząt i opieki nad nimi oraz  
zasady czystości i higieny, zapobie-
gających chorobom odzwierzęcym.

- Podsumowaniem akcji była wi-
zyta w Miejskim Schronisku dla 
Zwierząt, z którym współpracuje-
my od lat, organizując systematycz-
ne zbiórki darów - kończy Dorota 
Szadkowska. Dzieci odnajdywały 
i rozwiązywały zadania dotyczące 
właściwej opieki nad zwierzętami 
domowymi, a zwiedzając schronisko 
uwrażliwiały się na problem bez-
domności, adopcji i przemocy wobec 
nich. Mogły także pobawić się z jed-
nym z piesków, choć podobały im się 
wszystkie.

dzieci udały się na przemarsz ulicami osiedla. Mieszkańcom rubinkowa spacerującym z pieskami wręczały ulotki oraz torebki i łopatki do sprzątania. Akcja spotkała się z przychylnością
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