
„Kochane Alpaki” i „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” - zabawy rysunkowe 

podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 

Podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w dniu 26 czerwca 2021 r. w ramach  

IV Międzyregionalnego Pokazu Alpak odbyła się zabawa plastyczna dla najmłodszych 

„Kochane Alpaki”. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż te sympatyczne 

zwierzęta o miękkim futerku wywołują uśmiech, pozwalają się zrelaksować i rozluźnić, mają 

szerokie zastosowanie w rehabilitacji. Pogłaskanie i przytulenie się do futerka alpak było 

wielkim przeżyciem dla naszych milusińskich, a do tego można było wykonać pamiątkową 

fotografię i zakupić wyroby z wełny. 

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. odbyła się zabawa plastyczna dla dzieci  

„Na kolorowej łące pszczół jest tysiące”. Zabawa została dofinansowana przez firmę Infra-Port 

Sp. z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A, Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie, firmę ASPROD, OSM Piątnica, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz gadżety promocyjne  

z Urzędu Miasta Stargard i Starostwa w Stargardzie. Zainteresowanie udziałem w zabawie 

przekroczyło oczekiwania organizatorów i na zakończenie uczestnicy sami tworzyli 

tematyczne ilustracje. 

Obie zabawy zostały przygotowane i przeprowadzone przez Izabelę Świgoń i Jolantę Gapys  

z działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. 
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Zabawa plastyczna „Kochane Alpaki” - 26.06.2021 r .- fotorelacja  

Fot.1. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 

  
Fot.2. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



  
Fot.3. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 

 
Fot.4. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 

 
Fot.5. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 

 



 
Fot.6. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki”

  
Fot.7. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 
Fot.8. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 

  
Fot.9. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 
Fot.10. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 

 
Fot.11. Prace uczestników zabawy plastycznej „Kochane Alpaki” 



 
Fot.12. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki”



 
Fot.31. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki”



 
Fot.14. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki”



 
Fot.15. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki”



 
Fot.16. Uczestnicy zabawy plastycznej „Kochane Alpaki 

 

 



Zabawa plastyczna  „Na pięknej łące pszczół jest tysiące”- 27.06.2021-

fotorelacja 

Fot.1. Uczestnicy zabawy plastycznej „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” 

Fot.2. Uczestnicy zabawy plastycznej „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” FOT.1



 
Fot.3. Pakiety upominkowe dla uczestników zabawy „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” 

 
Fot.4. Uczestnicy zabawy plastycznej „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” 



Fot.5. Uczestnicy zabawy plastycznej „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” 

fFot.6. Uczestnicy zabawy plastycznej „Na pięknej łące pszczół jest tysiące” 

 


