„Дан борбе против беле куге“

У оквиру акције
„Колевка је највеће пространство“,
у Србији се традиционално
организује манифестација
„Дан борбе против беле куге“, чији
је овогодишњи домаћин је био
град Крушевац.

У организацији
Града Крушевца,
крушевачког Позоришта
и ПУ „Ната Вељковић“,
29. августа 2015.
са почетком у 10.00 ч.
одржана је ова манифестација и
то са следећим активностима:
На платоу испред Дома синдиката деца вртића „Невен“ и „Звончић“
приремила су пригодан програм у којем је учествовало 45 детета.

Приредбу су отворили дечак
и девојчица из вртића „Невен“
која су послала јасну поруку да
желе да имају брата или сестру са
којим би се играли, певали,
цртали и делили играчке.

Плесну тачку на песму
„Време је за бебе“,
одиграле су 12
девојчица вртића
„Невен“, које су у
рукама имале
лутке- беба као
симбол и поруку
манифестације.

У драмском делу
учествовало је 8 детета
вртића „Невен“, са
рециталом који је носио назив
„Школа за родитеље“.

Деце вртића „Звончић“
певала су хорску песму:
„Воле се мама и тата“.

После овог дела приредбе сви присутни су у дефилеу кренули ка
Крушевачком позоришту, где их је чекао други део манифестације.
Дечији песник Мома Драгићевић имао је контакт програм са
децом и промоцију књиге „Зашто рода небом хода“.
Две девојчице вртића „Невен“ које су освојиле награду на Рода
фестивалу рецитовале су песме из ове књиге.
У трећем делу манифестације деца
су на актуелну тему кредама цртала на
асфалту.
Следећи део ове манифестације се
одиграо се у крушевачком Позоришту,
где је била постављена изложба ликовних
радова деце ПУ „Ната Вељковић“, на
тему „Мама, тата хоћу сестру или брата“.

После тога у сали позоришта публика је имала прилику да
погледа занимљив мини филм који је снимио РТК у вртићу „Невен“,
на тему о наталитету.
Крушевачко позориште је приказало предству „Како је Никола
добио брата“.
Након ове манифестације за све присутне подељени су пригодни
поклони и то: свеске на чијим корицама је био постер манифестације,
сокићи и чоколадице.

Манифестацији су присуствовали
градоначелник, представници градске
Управе, родитељи и деца.
Поред регионалних телевизија,
манифестацију је снимао РТС,
односно аутор емисије „Задња кућа,
Србија“, Милан Поповић, која је
емитована 09.09.2015.

