
Szanowna  Pani  Marzena Goj   
 Dyrektor  Przedszkola  nr  10  w Tychach  

z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach .                                           

 Szanowni Nauczyciele i  Pracownicy .                                                       

 Drogie dzieci . Szanowni Rodzice. 
 

Z wielkim szacunkiem kieruję słowa podziękowania i gratulacji dla  dzieci 5 -6 letnich    

z  zespołu  ,, Iskiereczki z  Dziesiąteczki” za uczestnictwo   

w  przeglądzie ,,Impresje  Zimowe   – Przedszkolaki 2023 ‘’ , który odbywał  się                                                        

w Teatrze Małym w Tychach w dniu 22.02.2023 r.                                                                        

  Mali artyści w przedstawionej  Pantomimie  pięknie  z  wielką gracją                             
i  zaangażowaniem  zaprezentowali  swoje  umiejętności  aktorskie i  słowne.                                   

 Dzieci  wystąpiły  z wielką swobodą  i  lekkością   . Każde dziecko  zgodnie ze swoimi 

możliwościami i  zdolnościami  ukazało  własną ekspresję  i było bohaterem swojej roli 

 Na  wyróżnienie zasługują elementy słowa mówionego ,odpowiedni dobór muzyki , jej  

interpretacja  i  zgranie  jej  z aktywnością ruchową dzieci  .                                                                                             
Na podkreślenie zasługuje również  scenografia , zastosowane nowoczesne metody 

audiowizualne , bowiem przyczyniły się do lepszego  odbioru opowieści  poprzez  pantomimę  

i wprowadzały widownię  w  odpowiedni nastój i klimat .                                                                                                                                  

 Należy   podkreślić , że mali  aktorzy dostarczyli  widowni  piękny wachlarz  wrażeń , 

emocji , radości , a  stroje dzieci i zastosowane efekty świetlne dodawały  wspaniałych 

wrażeń artystycznych .                                                                                                                        
 Gra młodych aktorów    obrazowała   wysoki  poziom.  Brawo  dzieci  !                

Wszystkim nauczycielom dziękuję za przygotowanie dzieci. Gratuluję  tak  twórczej  postawy 

, kreatywności,  profesjonalizmu , fachowości , artystycznej  duszy  oraz   zaangażowania 

się z  taką  pomysłowością  i  dobrocią serca .                                                                      

 Słowa podziękowań   kieruję  do wszystkich pracowników , którzy przyczynili się do 
przygotowania dzieci  do tego  widowiska, a także  do wszystkich pracowników , którzy  byli 

pomocni  w przebiegu tej imprezy  na terenie Teatru Małego . 

Gratuluje wszystkim rodzicom , tak wspaniałych dzieci , tak śmiałych, odważnych,                              

a zarazem uzdolnionych , które  tak wspaniale  z  wielką gracją i wdziękiem odegrały 

przyjęte na siebie  role . Życzę , aby dzieci  przynosiły  Państwu  zawsze wiele radości , 

zadowolenia i uśmiechu .  Równocześnie dziękuję za pomoc i współpracę  przy 
przygotowywaniu dzieci do tej imprezy.  Życzę dalszej  dobrej współpracy .                                            

Radzie Rodziców  i sponsorom   dziękuję za  wsparcie finansowe lub rzeczowe                              

    tej imprezy, za serce i pomocną dłoń  .    

Teatr  to magiczne miejsce - to świat pełen artyzmu - a zabawa w teatr  to ważny 

element pracy  pedagogicznej przedszkola, to lekcja  sztuki  dla dzieci .                                                                
W  zabawie w teatr jest ,, życie ‘’ bo charakteryzuje się różnymi rodzajami twórczości .                                                                                           

   Był to dla mnie  czas  pięknych przeżyć , emocji oraz  wrażeń .                                                                         

Życzę,  aby codzienną  satysfakcją było to wszystko , co  dobrego tkwi , w każdym Waszym  

  wychowanku oraz  osiągnięcia  Waszej placówki .                                                                                    

Wiem , że ten dorobek pedagogiczny i artystyczny nie zamknie rozdziału  dalszego  rozwoju     

   osiągnięć dzieci ich zainteresowań  i  uzdolnień  .                                                                          
Niech  pasja z  jaką dziecko poprzez  Waszą  edukacją   rozwija   wszechstronną osobowość                       
trwa nadal .                                                                                                                                                           

    

Do podziękowań dołączam cytat: 

,, Każdego człowieka uskrzydlają sukcesy, także i dzieci ,a radość i wiara                                

we własne siły mają duże znaczenie w ich rozwoju .  Dzieci są wiosną rodziców                                                 

i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie , przyszłością , która bez przerwy się 

otwiera! W każdym dziecku tkwi ukryty  jakiś  talent , trzeba go tylko odnaleźć. ‘’ 

pełne uznania gratulacje i podziękowania 

przesyła                                                                     

emerytowany  wizytator                                                                                

 Kuratorium   Oświaty w Katowicach                                                         
      

 Krystyna  Linkiewicz 
       Tychy, Luty 2023 r. 


