RODZINNY PRZEGLĄD RECYTATORSKO – TEATRALNY

„ŚWIAT NAJPIĘKNIEJSZYCH WIERSZY”
22.05.2018 roku w naszym przedszkolu odbył się już po raz drugi Przegląd
Recytatorsko – Teatralny „Świat najpiękniejszych wierszy”. Skierowany
był do dzieci przedszkolnych i ich rodzin.

Cele przeglądu to:

Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji
dla dzieci,
Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności
recytatorskich,
Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
Dostarczanie
przedszkolakom
doznań
estetycznych
i
emocjonalnych
wypływających z piękna utworów literackich,
Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, przyrody zawartych w utworach
literackich,
Przyjemnie spędzony czas wolny rodziców z dzieckiem,
Wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny.

Do przeglądu zgłosiło się dziesięć rodzin, które przygotowały inscenizacje
wierszy polskich poetów.












Izabela Szypulska (grupa II) i mama Julia Szypulska – wiersz „Kotek” – Juliana
Tuwima,
Dawid Szymul (grupa II) i brat Michał Szymul – wiersz „Siedmiomilowe buty” –
Jana Brzechwy
Aleksander Iwaniuk (grupa II), brat Mikołaj Iwaniuk i tata Dawid Iwaniuk –
wiersz „Koziołeczek” Jana Brzechwy,
Daniel Gajda (grupa I) i mama Ewa Pieroszczuk – wiersz „Wóz starżacki” –
Grażyny Wasilewicz
Sandra Fronczyk (grupa II) i brat Wiktor Fronczyk – wiersz „Kwoka” – Jana
Brzechwy,
Julian (grupa IV), Franciszek Dziemiańczyk (grupa II), brat Antoni
Dziemiańczyk i mama Joanna Dziemiańczyk – wiersz „Lokomotywa” – Juliana
Tuwima
Pola Olendzka (grupa IV), tata Przemysław Olendzki i mama Żaneta KopcikOlendzka – wiersz „Stefek Burczymucha” – Marii Konopnickiej.
Mikołaj Sidorczuk (grupa III) i mama Anna Sidorczuk – wiersz „Pstryk” –
Juliana Tuwima
Mikołaj Mieszkowski (grupa III) – mama Magdalena Winnikow-Mieszkowicz –
wiersz „Leń” – Julian Brzechwa
Natalia i Jan Olechno, brat… i mama…. - wiersz „Nowa moda”

Realizacja naszych artystycznych projektów była dla uczestników dużym
wyzwaniem, ale również wspaniałą zabawą. Mówiąc o uczestnikach mam na
myśli dzieci przedszkole, rodzeństwo oraz rodziców.

Dzieci z grupy II rozpoczęły przegląd piosenką „Podajmy sobie ręce”.

Natalia i Jan z bratem i mamą.

Iza i mama.

Mikołaj i mama.

Pola z rodzicami.

Franek i Julian z bratem i mamą.

Dawid z mamą.

Daniel i brat Michał.

Sandra i brat.
Mikołaj i mama.

Iza z bratem i mamą.

Aleksander z bratem i mamą.

Wręczanie nagród rzeczowych
i dyplomów.

To była naprawdę fajna zabawa.

