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Festiwal Piosenki Patriotycznej w Miejskim
Przedszkolu nr 12 – Zielona Góra, 27 kwietnia
2018
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27 kwietnia 2018 r. odbył się pierwszy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Miejskim
Przedszkolu nr 12 w Zielonej Górze. Sześć grup przedszkolnych dzieci podjęło się
wyzwania, jakim było zaśpiewanie piosenek patriotycznych.

Rangę naszego festiwalu podniosła obecność zaproszonych gości: Krzysztofa Mazura z
Instytutu Pamięci Narodowej – Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze, nauczycielek
Małgorzaty Adamskiej i Barbary Matulewicz z Miejskiego Przedszkola nr 18 z Zielonej Góry,
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1 Katarzyny Dudzic, nauczycieli klas I oraz uczniów
starszych klas.

Głównym celem organizatorki festiwalu Doroty Ślązak było kształtowanie u dzieci postawy
patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, pielęgnowania kulturowego dziedzictwa
kraju w związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, kultywowania pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski i ludziach,
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którzy za nią walczyli.

Krzysztof Mazur zapewnił podczas konkursu część edukacyjną: opowiedział dzieciom o
polskich patriotach.

Nagrody przyznano w kategoriach dzieci młodszych i starszych. Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu przekazał na ten cel gry „Miś Wojtek”.

W kategorii dzieci młodszych nagrodzono następujące grupy: grupę dzieci 3-letnich
„Zajączki” za piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”, dzieci 3-letnich „Tygryski” za
piosenkę „Płynie Wisła płynie” oraz 4-latków za piosenkę „Nasze Polskie ABC”.

W kategorii dzieci starszych nagrody otrzymały: grupa 5-latków „Kangurki” za piosenkę
„Krakowiaczek”, grupa 5- i 6-latków „Tropiciele” za piosenkę „To nasza ojczyzna” oraz 6-
latki „Iskierki” za piosenkę „Moja ojczyzna”.

Gratulujemy!

Na zakończenie festiwalu wszystkie dzieci z przedszkola i uczniowie uczyły się utworu pt.
„Piosenka młodego patrioty”.

Tekst: Dorota Ślązak (MP nr 12 w Zielonej Górze)

Zdjęcia: MP nr 12 w Zielonej Górze


