
VI GMINNY PRZEGLĄD 

PRZEDSZKOLAKÓW 

z cyklu „Wielcy Polacy” 

pod hasłem 

„Jan Paweł II w sercu i pamięci” 

 

 

I. Organizator 

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach 

II. Termin i miejsce 

Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach                                                                                             

ul. Kościuszki 24                                                                                                                                              

48-100 Głubczyce 

 

Data   02. 04. 2020r. ( czwartek)   godz.  10:00 

 

III. Cele i zadania 

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

– wyłanianie  młodych  talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci, 

– integracja przedszkoli, 

– przybliżenie sylwetki Jana Pawła II dzieciom w wieku przedszkolnym, 



– promocja wśród wychowanków wartości wypływających z nauk Jana Pawła II  

( min. dobro, prawda, miłość, szacunek do drugiego człowieka i otaczającego 

świata).                                                                                      

                                                                                                                                    

IV. Warunki uczestnictwa. 

– do udziału zapraszamy dzieci przedszkolne, obowiązkowo strój galowy, 

–  zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń proszę przekazać do             

Przedszkola nr 1    w Głubczycach w nieprzekraczalnym terminie 

:25.03.2020r. (środa)   

– na zaprezentowanie swojego utworu, przewidziany czas : do 5 min. 

– liczba uczestników z jednej placówki od 1 do 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V. Uczestnicy przeglądu 

-  dzieci przedszkolne wykazujące umiejętności recytatorskie 

 

VI. Forma przeglądu 

- recytacja indywidualna- prezentacja utworów dla Jana Pawła II 

 

VII. Nagrody -pamiątkowy dyplom, upominek i słodki poczęstunek 

 

IX. Inne uwagi o realizacji. 

- Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach zapewnia, nagłośnienie, oświetlenie. 

 

Osoby odpowiedzialna za organizację: 

Kontakt:   

Lucyna Satarowska ,   Zdzisława Krzywiecka 



Przedszkole nr 1  im M. Konopnickiej                                                                                                                      

ul. Kochanowskiego 33                                                                                                                                          

48-100 Głubczyce 

Tel:  77/   485  31  43,       e-mail  przedszkole.nr.15@interia.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO VI  GMINNEGO PRZEGLADU PRZEDSZKOLAKÓW 

z cyklu „ Wielcy Polacy” 

pod hasłem 

„ Jan Paweł II w sercu i w pamięci” 

 

Głubczyce 2020r. 

 

I. Nazwa i adres przedszkola…………………………………………………………….. 

 

II. Imię i nazwisko dziecka zgłoszonego: 

1).………………………………………………………………………………………………. 

2).………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………….. 

III Autor i tytuł  utworu 

1).……………………………………………………………………….……………………… 

2).………………………………………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………………………………..... 

 

4.Kontakt: telefon, adres e- mail………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………         

5. Przewidywany czas recytacji…………………………………………………………… 

mailto:przedszkole.nr.15@interia.pl


6. Ilość uczestników ( do 3) i opiekun…………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko opiekuna......................................................................................... 

 

Miejscowość data                       Pieczątka i podpis dyrektora                     Podpis opiekuna 

 

 

 


