
 

 

 

 

 

Festyn Rodzinny 

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym  

w Nowym Mieście nad Pilicą 

 
 

09 czerwca 2022 r. na terenie boiska Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny i Dnia Sportu.  Specjalnie                

na tę okazję zostały przygotowane liczne atrakcje. Rodzinne spotkanie rozpoczęło                            

się powitaniem gości przez Dyrekcję Ośrodka. Następnie uczennice w roli konferansjerek, 

przeprowadziły uroczystość według ustalonego harmonogramu. Pierwszą atrakcją był konkurs 

„Szansa na Sukces”. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z poszczególnych oddziałów w roli 

smerfów. W programie występów pojawiły się piosenki oraz układy taneczne.  

 



Po ogłoszeniu werdyktu i wręczeniu nagród, miłym akcentem na zakończenie występów 

była wizyta Pana Dinozaura, z którym dzieci mogły robić sobie zdjęcia. Odbyło się także 

rozdanie nagród za udział w konkursie plastycznym organizowanym na tą okazję pt. „Moja 

rodzina i ja”. Dzieci były bardzo szczęśliwe, odbierając nagrody, a u niektórych pojawiły się 

łzy wzruszenia.  

Po zakończonych występach dzieci i rodzice mogli korzystać z wielu atrakcji 

przygotowanych przez nauczycieli i Radę Rodziców. Można było obejrzeć pokaz baniek 

mydlanych, a to przede wszystkim świetna zabawa z możliwością zobaczenia wielu 

nietypowych i nieznanych efektów, jakie można wykonać z bańkowego płynu. Każde dziecko 

miało również możliwość samodzielnie korzystać  ze specjalnych obręczy i wykonać własny 

mini pokaz akrobacji baniek mydlanych. Największą atrakcją okazała się dmuchana zjeżdżalnia 

w kształcie statku pirackiego, na którą dzieci co chwila ustawiały się w kolejce. Uśmiechy nie 

schodziły z ust dzieci. Na dzieci czekały także inne atrakcje, takie jak malowanie twarzy czy 

kręcenie balonów. Były także zorganizowane konkurencje sportowe, w których dzieci mogły 

sprawdzić swoją siłę w przeciąganiu liny, lub szybkość w wyścigu    w workach. Starsi chłopcy, 



również znaleźli coś dla siebie w trakcie naszego festynu. Kolejną atrakcją była możliwość 

obejrzenia pięknego motocykla. Wszyscy goście mogli skorzystać z bogatego wyboru 

przekąsek lub posilić się pysznościami z grilla. Nasi najmłodsi chętnie jedli watę cukrową, 

popcorn lub gofry.  

Na koniec organizatorzy przygotowali także niespodziankę dla rodziców. Zostali oni 

zaproszeni do konkursów, w których mogli wykazać się umiejętnościami skrobania jabłka lub 

znajomością owoców.  

 

Przyjemnie było obserwować aktywny udział dorosłych w świecie dziecka. Te chwile, 

ugruntowują nas dorosłych, w przekonaniu, że warto poświęcić czas, energię dla dobra dzieci, 

ich radości i uśmiechu. Za pamiątkę naszego festynu rodzice z dziećmi mogli zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie przy „fotobudce”. Pomimo że pogoda była dość kapryśna, tego dnia była 

wprost wymarzona na rodzinne spotkanie pod chmurką. 



 

 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację imprezy. 

Wierzymy, że za rok festyn rodzinny będzie równie udany jak w tym roku   

 

Przygotowały:  

Katarzyna Januszek 

Ewa Borowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ: 

 


