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WIELKANOCNE SPOTKANIE Z ZAJĄCZKIEM HANSEM 
Czyli poznajemy tradycje krajów niemieckojęzycznych 

12 kwietnia 2017 

Kwiecień w Chatce obfitował w 

wiele wydarzeń związanych z językiem 

niemieckim i tradycjami krajów niemiec-

kojęzycznych.  

 

Hei, juchhei! Kommt herbei! Suchen wir 

das Osterei! 

 

Nasze przedszkole, jak co roku w 

okresie przygotowań wielkanocnych, odwie-

dziły dwa zające- specjalni wysłannicy Za-

jączka Hansa. Zaprosiły one wszystkich 

przedszkolaków do wspólnych zabaw i po-

szukiwania słodkości ukrytych przez Hansa 

w przedszkolu. Zanim jednak udało znaleźć 

się czekoladowe zajączki, dzieci musiały 

pokonać sportowe konkurencje m.in.: zjeż-

dżanie z jajkiem na łyżce, przenoszenie jaj 

w kocyku , zjazd ze zjeżdżalni z jajkiem na 

łyżce. Po pokonaniu każdego zadania za-

jączki wręczały specjalne pieczątki, by na 

koniec otrzymać „mapę słodkości.” . Grupa, 

która wykonała wszystkie sportowe zadania  

mogła z mapą poszukać paczuszki ze słod-

kimi czekoladowymi lizaczkami.  

Hans przygotował również dla każ-

dej grupy specjalny dyplom. Ten dzień 

przedszkolaki zapamiętały na długo. 

Agnieszka Ślusarz, nauczyciel jęz. niemieckiego 



VI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI                              
W JĘZYKU NIEMIECKIM 

IMPART 2017 

11 kwietnia w Centrum Sztuki 

IMPART przy ul. Mazowieckiej 17 odbył 

się organizowany przez Przedszkole  71 

„Chatka Małego Skrzatka” VI Przegląd 

Twórczości w Języku Niemieckim. 

Ideą i główną myślą przewodnią 

naszej uroczystości jest propagowanie 

nauki języka niemieckiego, stworzenie 

możliwości dzieciom do zaprezentowania 

swoich umiejętności sceniczno-

językowych w języku niemieckim a nau-

czycielom do wymiany doświadczeń, 

wzajemnych inspiracji i doskonalenia 

warsztatu pracy.  

Po raz pierwszy zaprosiliśmy do 

udziału uczestników i gości na I Przegląd 

Twórczości 17 kwietnia 2012 roku. Im-

preza miała kameralny charakter i odby-

ła się w naszej placówce przy ulicy Kieł-

czowskiej 31-33. Dwa kolejne lata gości-

liśmy w Lotniczych Zakładach Nauko-

wych i tam organizowaliśmy nasz prze-

gląd. Od 2015 roku w ramach programu 

Młodzi Obywatele Kultury zapraszamy 

gości i uczestników do C.S.IMPART, 

gdzie atmosfera jest bardzo podniosła i 

cała uroczystość nabrała profesjonalnego 

wymiaru. Do udziału zaprosiliśmy dzieci 

przedszkolne, szkoły podstawowe, gim-

nazja i szkoły średnie z całego powiatu 

wrocławskiego. W prowadzeniu imprezy 

wspierali nas uczniowie z gimnazjum nr 

13. 

W przeglądzie wystąpiło prawie 

200 uczestników z następujących 

placówek z całego 

województwa dolnośląskiego a  także  

p lacówka  w  wo j ewódz twa  opo l -

sk i ego :  Zespó ł  Szko lno-  Pr zed-

szko lny  S towar zyszen ia  Pro  L ibe -

r i s  S i l e s i ae                   w  Raszo-

we j .    

Agnieszka Ślusarz, Joanna Zagórna—organizatorzy Przeglądu 



Dnia 20 kwietnia br. w Centrum Kultury AGO-

RA odbył się XXI Wrocławski Festiwal Teatrów 

Przedszkolnych. Jego organizatorami byli Wro-

cławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

oraz Przedszkole Nr 1 z Wrocławia. 

Na scenie sali teatralnej AGORY uczestnicy fe-

stiwalu, tj. dzieci w wieku 3-6 lat, mieli okazję 

do zaprezentowania swoich teatralnych doko-

nań, pomysłów i umiejętności. Cel tych spotkań 

to właśnie inicjowanie działań teatralnych jako 

ważnych metod wychowania, rozwijanie zainte-

resowań dzieci teatrem oraz stworzenie im moż-

liwości publicznej prezentacji przygotowanych 

spektakli. Dla nauczycieli zaś – jako twórców 

spektakli – jest to okazja do poszukiwania no-

wych inspiracji, a także podnoszenia poziomu 

artystycznego swych teatralnych dokonań. 

Do udziału w tegorocznych spotkaniach zapro-

szone zostały również nasze przedszkolaki. 

„Zgrywusy” z gr. VI, prezentując przedstawienie 

pt. „Bajka pełna nutek”, zaprosiły widzów do 

„Państwa Nut”, którym władał pogrążony w głę-

bokim smutku król Batut. Jego smutek brał się 

z bezsilności: królewnę Batutkę ciągle bolała 

głowa, a król – nawet z pomocą mędrców przy-

bywających z całego świata – nie potrafił jej po-

móc. Kto wie, jak by się to wszystko skończyło, , 

gdyby nie dwaj bracia, którzy pewnego dnia sta-

nęli przed obliczem króla. Bardzo szybko znaleź-

li źródło nieszczęścia: przyczyną ciągłych bólów 

głowy królewny jest „chaos i rwetes w dźwię-

kach dziki” panujący bezustannie w całym kró-

lestwie; aby królewna wyzdrowiała, wszyscy 

muzycy, łącząc się w jedną wspólną orkiestrę, 

muszą grać tę samą melodię. I tak za radą 

dwóch braci ucichła masa pomieszanych „jak 

groch z kapustą” dźwięków, a w Królestwie Nut 

powstała pierwsza wielka orkiestra. Odtąd Ba-

tutka przestała cierpieć na bóle głowy, „cieszyła 

się z muzyki”, „…wszyscy żyli długo, a każdy 

wesół, zdrowy…” 

XXI Wrocławski Festiwal  

Teatrów Przedszkolnych  

AGORA  

Elżbieta Tomczak, nauczyciel gr. VI 



Patronat   nad   Przeglądem   objął   Konsu-

lat   Generalny   RFN   we   Wrocławiu, 

Dolnośląski  Kurator  Oświaty,  Goethe  

Institut,  Niemieckie  Towarzystwo  Spo-

łeczno - Kulturalne we Wrocławiu, In-

stytut Austriacki, Starostwo Powiatowe 

we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Nauczy-

cieli Języka Niemieckiego. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli 

się m. in.: Katarzyna Zawadzka                               

z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Spo-

łecznego, dzięki której mogliśmy nasz 

Przegląd zorganizować właśnie w 

C.S.Impart, Halina Nawrotek – kierownik 

Dolnośląskiego Centrum Wspierania 

Uzdolnień DODN, Marion Ramackers - 

Konsul Generalny Niemiec, Jolanta Gó-

reczna –  Dyrektor Wrocławskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Paweł Stocki z Wrocławskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, Ewa Wanda 

Wolak- Konsultant Wrocławskiego Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli, Chri-

stoph Mohr   z   Goethe   Institut,   Małgo-

rzata   Urlich-   Kornacka - wieloletni pre-

zes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 

Przegląd zainaugurował niemieckoję-

zyczny występ chóru z naszego przedszkola. 

Skrzatki przy akompaniamencie skrzypiec    

i pianina obwieściły wszem i wobec, iż na-

sze przedszkole ma dziś swe święto. Na sce-

nę wkroczyły prowadzące z Gimnazjum 13     

i kolejno zapowiadały występy zniecierpliwio-

nych i podekscytowanych uczestników. 

Szczególne owacje i ogromny nakład pracy 

wykazały grupy teatralne. Barwne stroje, 

rekwizyty oraz oczywiście umiejętności aktor-

skie zachwycały zgromadzonych gości. Nasze 

Przedszkole reprezentowała grupa VII Smefry 

prezentując przedstawienie pt. Zwerge backen 

Kekse. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

113 dostarczyli widowni ogromnej dawki hu-

moru w swoim musicalu pt. Ich bin ich. Mło-

dzi wykonawcy poza umiejętnościami teatral-

nymi pochwalili się także zdolnościami wo-

kalnymi i recytatorskimi. Głośne brawa dało 

się zauważyć po występie Anny Mańskow-

skiej z Gimnazjum nr 6, która zaśpiewała pio-

senkę pt. Superhelden/Apollo 3. 

Joanna Zagórna organizator VI Przeglądu 

Twórczości   w Języku Niemieckim 


