День здоров’я та безпеки із
ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»
У квітні 2011 року у Києво-Святошинському ЦСПР до 25-х
роковин Чорнобильської катастрофи було проведено «День
здоров’я та безпеки» для дітей молодшої школи. Мета низки
заходів, що відбулися впродовж цього дня, – у цікавій та
доступній формі надати дітям інформацію про здоровий спосіб
життя та безпечну поведінку. Під час тематичних заходів була
присутня представник ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго», фахівець із
зв’язків з громадськістю та пресою Анастасія Іллясевич.
З привітальним словом до дітей звернулася директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир, котра наголосила на тому, що спеціалісти
Центру опікуються ними так само, як батьки і вчителі, але
ніхто не допоможе, якщо сам не будеш дбати за своє здоров’я.
Тож треба змалку привчатися робити зарядку, чистити зуби,
вмиватися і – що дуже важливо – знати правила безпечної
поведінки: як поводити себе з вогнем, водою, електрикою… Тож
Ангеліна Миколаївна надала слово представниці ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» – Анастасії Іллясевич. Анастасія від імені
організації подарувала Центру проектор, завдяки котрому
з’явилася змога демонструвати на великі аудиторії надані
Київобленерго презентації для молодших і старших школярів про
безпечне користування електроенергією.
Психолог Центру Тетяна Шпиця забезпечила фаховий супровід
презентації. Вона пояснювала діткам кожен із слайдів і вела з
ними інтерактивне спілкування, спираючись на досвід дітей.
Наприкінці фільму Тетяна Василівна ознайомила глядачів з
основними правилами дружнього життя з електрикою.
Діти дякували Київобленерго за можливість дивитися цікаві та
корисні презентації та фільми.

Наступним заходом була лялькова вистава про здоровий спосіб
життя, підготовлена та продемонстрована театральною студією
«З-А», що діє при Центрі (керівник – психолог Тетяна
Бондаренко). Акторами були діти боярських шкіл: Настя
Герасимова, Ірина Заболотна (ЗОШ №4) , Уляна Яценко (ЗОШ №3),
Дмитро Чапля (ЗОШ №З) та його маленька сестричка Марія.
Маленькі глядачі мали змогу подивитися виставу «Бути здоровим»
із звірятами, котрі хворіли через те, що не додержувалися
здорового способу життя: Зайчик не послухав маму і не одягнув
взимку шапку; Поросятко не помило руки; Кицька їла забагато
солодощів… Закінчилася вистава невеличкою зарядкою, яку
артисти робили разом із школярами, вчителями та спеціалістами
Центру. Наприкінці вистави Анастасія Іллясевич подарувала всім
дітям примірники навчально-пізнавального журналу для школярів
«Веселі уроки. Абетка електробезпеки».
Директор ЦСПР Ангеліна Лахтадир передала через Анастасію
подяку ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго”.
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