
ZAPRASZA

              NA                 

            II MARSZ ŚWIADOMOŚCI O AUTYŹMIE              

                                24 Kwiecień  9.30                                          

       Program skierowany  dla przedszkoli i szkół podstawowych,

                                           klas gimnazjalnych   

Niech w ten jeden dzień w roku będzie nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się 
łatwiejszy dla osób z autyzmem. Celem akcji jest pomoc w zrozumieniu tego zaburzenia

 i uwrażliwienie innych na problemy dotkniętych nim osób i ich rodzin.

 Bądź w tym dniu na Niebiesko!

Chcielibyśmy by tego dnia w akcie solidaryzmu z osobami cierpiącymi na autyzm wszystkie 
dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola ,szkó³ „zaświecili na niebiesko” ubierając w  ten 
dzieñ kolor-niebieski .

Prosimy Pa  ń  stwa r  ó  wnie  ż   o ;

– Pomoc w przygotowaniu transparentów z pozytywnymi hasłami np.

 „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”,

 „Zrozumienie dla autyzmu nie wymaga altruizmu”,

”Autyzmu się nie leczy,autyzm się akceptuje”,

”Przyjażnie dla autyzmu”,



”Autyzm nie jest  zaraźliwy,ignorancja owszem “

        -Wykazaniu pomocy wobec przygotowań dzieci pod względem ubioru < liczymy bardzo 
na pomysłowość,wyobraźnię >

        -Pomoc w ogłoszeniu II Gminnego Konkursu  “Autyzm w niebieskim Świecie “

Adresatami  Konkursu w tym roku byli  ;

Temat prac   “Stacja Autyzm “

-kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym 

-kategoria II – uczniowe klas I-III SP

-kategoria III – uczniowie klas IV-VI SP 

Temat prac  “Przyjaźń bez barier “

-kategoria IV – uczniowie klas VII-VIII SP I klasy gimnazjalne >

Po marszu ,podczas pikniku ,który odbędzie się na ul.Plac Mickiewicza zostaną 
wręczone nagrody w/w konkursu  laureatom I wyróżnionym, ogłoszonym 
POCZĄTKIEM KWIETNIA .

        -Pomoc w zapoznaniu dzieci z piosenką  pt. Wielka siła .

 Zaingurowała  ona  1 Andrychowski Marsz ,prosimy o kontynuację. 

       Prośba skierowana do dzieci wieku przedszkolnego oraz uczniów klas I- IV.



Podczas marszu piosenka ta zostanie wykonana  wspólnie !!!

Przemarsz trasą pokazaną na mapce .

Plan trasy 

- Zbiórka uczestników marszu pod Urzędem Miasta i Gminy w Andrychowie ul. Rynek 15

- Rozdanie balonów uczestnikom przemarszu.

- Rozpoczęcie obchodów godz. 9.30

– Zakoñczenie godz. 13.00

                                Piknik Integracyjny po marszu               

Plac Mickiewicza ;

- Godzina 10.15

Zakończenie marszu  ,jednocześnie rozpoczęcie  pikniku integracyjnego .

 -Godzina 10.20- 12.30



Rozpoczęcie zabawy  oraz występy zespołów tanecznych ;

-Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie 

-Występ Zespołu Dino z Andrychowa

-Występ Karoliny Fryt 

-Godzina 12.30-12.40

– Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

– Rozdanie nagród laureatom

W trakcie występów cały czas do dyspozycji  poczęstunek ;

-kawa ,

-herbata ,

-napoje,

-kiełbaski z grilla  ,

oraz wiele ciekawych atrakcji ;

-animacje ,

-zawody  sportowe 

-malowanki,

-zabawy sensoryczne,

-zabawy z chustą itd.

Oprócz tego Rodzice będą mogli skorzystać  na miejscu ,dzięki uprzejmości  ;

-Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Świetlicą Terapeutyczną ,

-Fundacji Promyczek,

-Fundacja Wiir 

z ofert takich jak ;

– pomoc prawna,

– psychologiczna ,

– logopedyczna 



– integracji sensorycznej .

                                                      Zakończenie Marszu ok. 13. 00-13.30

https://www.youtube.com/watch?v=Cpsw6u4Qcw0

https://www.youtube.com/watch?v=Cpsw6u4Qcw0


Z uwagi na zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa trasa podczas przemarszu 
będzie koordynowana po bokach ,ulice w tym czasie będą zamknięte ,natomiast sam 
Plac Mickiewicza będzie wyłączony z ruchu od późnych godzin wieczornych do godzin 
popołudniowych.

             Podczas całego wydarzenia będą też ratownicy medyczni .

Bardzo prosimy ze swej strony o podanie możliwej liczby uczestników delegacji szkół do  
dnia 15.04.2019r. na adres otworzmydrzwinaswiat@interia.pl .

                                        

Dane kontaktowe ;  - otworzmydrzwinaswiat@inetria.pl ,  Tel ; 538-565-534
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