
w miescie



Drodzy Rodzice!
Rozpoczynamy właśnie kampanię MIŁO! w mieście. W jej ramach chcemy zaprosić 

Was i Wasze pociechy do większej aktywności w przestrzeni miejskiej.
Przez najbliższe tygodnie młodzi uczestnicy programu nauczą się, jak bezpiecznie 

poruszać się po mieście, będą ćwiczyć spostrzegawczość i uważność podczas 
spacerów oraz jazdy na hulajnodze czy rowerze, a nawet wezmą udział w grze 

miejskiej! Dodatkowo w niniejszym zeszycie ćwiczeń dzieci będą zbierać naklejki
z symbolami prezentującymi sposób, w jaki dotarły w danym dniu do przedszkola czy 

szkoły – może uda się Wam wygospodarować kilka dodatkowych minut rano,
by mogły wybrać spacer, przejażdżkę hulajnogą czy rowerem?

Niektóre z prezentowanych w zeszycie zadań będą wymagały zaangażowania całej 
rodziny, do czego serdecznie Was zachęcamy. Mamy ogromną nadzieję,

że nasz pilotażowy program przyczyni się do stworzenia takiej przestrzeni miejskiej, 
która będzie przyjazna i bezpieczna dla wszystkich – po prostu MIŁA!
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