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"Teatr światem jest magicznym
Teatr światem jest lirycznym"

Edukacja teatralna jest coraz częściej i śmielej włączana do procesu dydaktyczno wychowawczego już od przedszkola. Zauważa się zbieżność zadań sztuki teatralnej i
pedagogiki, gdyż teatr nie tylko rozszerza horyzonty myślowe, ale stwarza klimat rodzący
potrzeby i problemy, stawia pytania i udziela pomocy w uświadamianiu sobie trudności. Teatr
jest formą, gdzie aktualne sprawy życia i sztuki wyrażane są bezpośrednio, śmiało i świadomie.

26 marca 2015 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Św.
odbyły się I Prezentacje Teatralne Bawimy się w teatr. Na scenie swój kunszt artystyczny
prezentowały dzieci z ośmiu publicznych i dwóch niepublicznych ostrowieckich przedszkoli,
gościnnie wystąpił zespół wokalno-muzyczny z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 9.

Organizator I Prezentacji Teatralnych Bawimy się w teatr, dyrektor Przedszkola Nr 15 Pani
Grażyna Borkowska po przeglądzie stwierdziła, iż "... Na podkreślenie zasługują staranny dobór
utworów, w tym również muzycznych, ciekawe układy choreograficzne i wyjątkowe kostiumy.
Młodzi twórcy wykazali się talentem aktorskim. Dowiedli, że potrafią i chcą tworzyć teatr, który
uczy i bawi". Opiekunowie grup zadbali o wyjątkowe stroje i rekwizyty.

Przegląd teatralny miał na celu rozwijanie fantazji, spełnianie pierwszych marzeń o scenie i
dalsze rozwijanie pasji. Dzieci uczestnicząc w tym wydarzeniu nie tylko rozwijają i prezentują
swoje umiejętności teatralne, ale co równie ważne nabywają poczucia własnej wartości i
pewności siebie podczas publicznych wystąpień.
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Dziękujemy Wszystkim za współudział w przygotowaniu dzieci do występów oraz za ich
obecność w czasie przedstawień.

Dzięki dobrej woli Biura Poselskiego Posła RP na Sejm Zbigniewa Pacelta i hojnej dotacji
wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali wyjątkowe upominki a każde uczestniczące w tym
wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym przedszkole pamiątkową statuetkę. Serdecznie
dziękujemy za bezcenne wsparcie, które nam zapewniliście. Jesteście dowodem na istnienia
ludzi dobrej woli, na których można polegać. Dziękujemy raz jeszcze, a do podziękowań
dołącza się grono małych aktorów, dzieci i pracowników Przedszkola Publicznego Nr 15 w
Ostrowcu Św.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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