Wyciąg z protokołu z Rodzinnego
Przeglądu Recytatorsko – Teatralnego
„Świat najpiękniejszych wierszy”
z dnia 22 maja 2018 r.
Przegląd skierowany było do rodzin dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Białymstoku
Cele:
 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.
W Rodzinnym Przeglądzie recytatorsko - teatralnym
„Świat najpiękniejszych wierszy” wzięło udział 11 rodzin
przedszkolaków.
Wszystkie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Laureaci przeglądu i wystawiany utwór:
1. Izabela Szypulska (grupa II) i mama Julia Szypulska – wiersz „Kotek” – Juliana
Tuwima,
2. Dawid Szymul (grupa II) i brat Michał Szymul – wiersz „Siedmiomilowe buty” –
Jana Brzechwy,
3. Aleksander Iwaniuk (grupa II), brat Mikołaj Iwaniuk i tata Dawid Iwaniuk – wiersz
„Koziołeczek” Jana Brzechwy,
4. Daniel Gajda (grupa I) i mama Ewa Pieroszczuk – wiersz „Wóz starżacki” – Grażyny
Wasilewicz,
5. Sandra Fronczyk (grupa II) i brat Wiktor Fronczyk – wiersz „Kwoka” – Jana
Brzechwy,
6. Julian (grupa IV), Franciszek Dziemiańczyk (grupa II), brat Antoni Dziemiańczyk
i mama Joanna Dziemiańczyk – wiersz „Lokomotywa” – Juliana Tuwima,
7. Pola Olendzka (grupa IV), tata Przemysław Olendzki i mama Żaneta KopcikOlendzka – wiersz „Stefek Burczymucha” – Marii Konopnickiej,
8. Mikołąj Sidorczuk (grupa III) i mama Anna Sidorczyk – wiersz „Pstryk” – Juliana
Tuwima,

9. Mikołaj Mieszkowicz (grupa III) – mama Magdalena Winnikow-Mieszkowicz –
wiersz „Leń” – Julian Brzechwa,
10. Izabela Chałaczkiwicz (grupa III) – brat Artur i mama Urszula Chałaczkiewicz,
11. Jan i Natalia Olechno (grupa V), brat Kuba – wiersz „Nowa moda”.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację były:
Małgorzata Muszyńska – dyrektor przedszkola,
Nauczycielki z przedszkola: Ewa Kalinowska , Maria Timoszuk
i Elżbieta Łukaszyk.
Efekty działań:
Spotkanie to miało na celu zachęcanie rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem
literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci oraz kształtowanie wrażliwości na piękno
języka ojczystego, a także rozwijanie zdolności recytatorskich. Wspólne rodzinne
występy wzmocniły więź emocjonalną dzieci i rodziców. Przedstawione wiersze
dostarczyły przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
z piękna utworów literackich. Dzieci poprzez oglądanie inscenizacji nauczyły się
właściwego zachowania podczas występów (właściwa postawa podczas występów).
Wszystkie rodzinne przedstawienia bardzo podobał się zebranym osobom.
Wnioski:
 Należy kontynuować przegląd w kolejnych latach.
 Doskonalenie współpracy z rodzicami poprzez włączanie ich do organizowania
różnych spotkań w placówce.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PRZEGLĄDU
i DZIĘKUJEMY ZA WSAPNIAŁE PRZEZYCIA.

