


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 49 W LUBLINIE, UL. PANA BALCERA 11
ZAPRASZA DZIECI 5- I 6-LETNIE

NA PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH:

„NIE TYLKO PISANKI”

- LUDOWE TRADYCJE WIELKANOCNE LUBELSZCZYZNY I INNYCH REGIONÓW  POLSKI

Z upływem czasu zwyczaje świąt Wielkanocnych zmieniają się. Niektóre z nich przetrwały do dziś. Inne niemal
zapomniane już zwyczaje zastępują nowe. Tak od lat tradycja miesza się ze współczesnością.
Pamiętajmy i przekazujmy kolejnym pokoleniom nasze zwyczaje i tradycje świąt Wielkiej Nocy.

Pokazujmy przedszkolakom zwyczaje związane z tymi uroczystymi dniami, aby przekazać bezcenne wartości
kolejnym pokoleniom.

Nie bójmy się sięgać do tradycji ludowych, kontynuować tego co dawne, by podtrzymać narodową tożsamość.

Zachęcamy, aby ten czas przedświąteczny mógł być przez Państwa wykorzystany do przygotowania dziecięcego
przedstawienia  teatralnego  opartego  na  ludowych  tradycjach  wielkanocnych.  Zaprezentowania  umiejętności
dzieci przed rodzicami, opiekunami, bliskimi osobami, zaproszonymi gośćmi. Udostępnienie nagrań przyczyni
się do wzbogacenia naszej wiedzy i doświadczeń.

Cele przeglądu:

– pogłębianie wiedzy na temat ludowych tradycji wielkanocnych Lubelszczyzny i innych regionów Polski
oraz dzielenie się nią;



– ocalenie od zapomnienia dawnych tradycji ludowych związanych z okresem Wielkiej Nocy;

– uświadomienie wszystkim ważnej i potrzebnej wartości przekazywania świątecznych tradycji z pokolenia
na pokolenie;

– rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie aktywności
teatralnej;

– prezentowanie dorobku teatralnego;

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

1. Przygotowanie  dziecięcego  teatrzyku  przedstawiającego  wybraną  ludową tradycję  naszego  regionu  lub
innego regionu Polski.

2. Nagranie  występu  dzieci, maksymalnie  do 30  minut  i  udostępnienie  go  przez  dysk Google,  następnie
przesłanie udostępnionego linku nagrania na adres e-mailowy agnieszka.matysek.1001@gmail.com oraz dołączenia
do grupy na Facebooku: Przegląd przedszkolnych teatrzyków dziecięcych „Nie tylko pisanki” (link do
grupy:  www.facebook.com/groups/nietylkopisanki/) i  zamieszczenia  tam  nagranego  występu  w  formie
posta. Prosimy o podanie informacji:

- nazwa placówki i grupy przedszkolnej,

- tytuł przedstawienia,

- nazwa ludowej tradycji wielkanocnej/region,

- nauczyciel, który przygotował przedstawienie.

3. Chętnych do udziału w przeglądzie nauczycieli organizatorzy proszą o wypełnienie karty zgłoszenia 

mailto:agnieszka.matysek.1001@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/nietylkopisanki/


i odesłanie jej na ww. e-maila.

4. Nauczyciele zobowiązują się do zebrania zgód od rodziców dzieci według obowiązujących zasad 

w poszczególnych placówkach.

5. Termin  zgłoszenia,  przesłania  linków  do  nagrań  oraz  udostępnienia  nagrań  na  grupie:  Przegląd
przedszkolnych teatrzyków dziecięcych „Nie tylko pisanki” na Facebooku upływa dnia 11.04.2023.

6. Osoby przystępujące do przeglądu, zobowiązują się do wykorzystania nagrań innych placówek tylko do
wzbogacania  własnego  warsztatu  pracy,  prezentowania  ich  tylko  na  terenie  własnej  placówki,
nieudostępniania nagrań osobom spoza grupy, w tym w różnych środkach masowego przekazu.

7. Spośród  wszystkich  placówek  biorących  udział  w  przeglądzie  wylosujemy  trzy,  które  zaprosimy  do
prezentacji swojego przedstawienia (czas i miejsce zostaną wskazane w późniejszym terminie).

8. Trzy  wylosowane  placówki,  które  zaprezentują  przed  publicznością  swoje  przedstawienia  otrzymają
specjalne podziękowania niespodzianki.

9. Przystąpienie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami przeglądu:

- Agnieszką Olszewską – Matysek,

- Joanną Sienkiewicz,

- Dagmarą Winnicką

pod numerem 81 525 48 89.


