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Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki kulturowej, jest sposobem wyrażania emocji
za pomocą ruchu połączonego z muzyką, a ruch to poprawa kondycji i dobrego
samopoczucia. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i
ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz
możliwościami rozwojowymi również w relacjach ze środowiskiem społeczno –
kulturowym.
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Dnia 22 marca, po raz drugi Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy było gospodarzem
Gminnego Przeglądu Par Tanecznych, organizowanego pod hasłem „Roztańczone
Przedszkolaki”. W przeglądzie występowały dzieci z wszystkich Przedszkoli Samorządowych
z terenu Gminy
Brzozów. Każdą placówkę reprezentowały dwie pary, które
wykonały dowolnie wybrany przez siebie taniec. Celem przeglądu było zaprezentowanie
ciekawych układów tanecznych i popularyzowanie tańca wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Przegląd rozpoczął się inscenizacją przygotowaną przez dzieci z grupy „Biedronki” pt. „W
oczekiwaniu na wiosnę”, która wprowadziła wszystkich w wiosenny klimat. Przedstawienie
przygotowała p. Mariola Rzepka.

Po obejrzeniu inscenizacji ciekawe układy taneczne zaprezentowały dzieci z poszczególnych
przedszkoli. Z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie wystąpiły: Julia Sobota i
Wiktoria Pietryka. Dziewczynki wykonały „Taniec z wachlarzami”, a tuż za nimi zaprezentowały
się Amelia Sowińska i Julia Kruczek w „Tańcu Johna”. Dziewczynki do występu przygotowała p.
Anna Szajnowska – Jajko.
Przedszkole nr 2 w Brzozowie
reprezentowały pary: Elena Stankiewicz i Bartosz Dydak w tańcu „Lollipop”, oraz Maja Siwak i
Gabriel Nastał, którzy zatańczyli słynnego „Rock’n’Rolla”. Opiekunem dzieci była
p. Eliza Boroń. Z
Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi
wystąpili się kolejno: Wiktoria Wrona i Tymoteusz Leń, którzy zatańczyli „Walca”, natomiast
skoczną „Polkę” zaprezentowali: Dagmara Cyran i Oliwier Sławęcki. Dzieci do występu
przygotowała p. Małgorzata Florczak. Układ taneczny do melodii „Zimowa Poleczka”
zaprezentowała para: Nikola Wojnicka oraz Alan Wojnicki, natomiast Anna Krupa i Maria Krupa
zatańczyły wesołego „Tuptaczka”. Dzieci reprezentowały
Przedszkole w Grabownicy
, a do występu przygotowała ich p. Elżbieta Pierożak.
Przedszkole nr 2 w Humniskach
reprezentowali: Lena Dziadura – Czub i Wojciech Korab, którzy zatańczyli dostojnego
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„Menueta”, zaś Zuzanna Potoczna i Nikola Rachwał zatańczyły współczesny „Taniec
dyskotekowy”. Do przeglądu dzieci przygotowała p. Zofia Hebda. Z
Przedszkola nr 1 w Humniskach
wystąpili: Daria Skiba i Leon Kenar.
Para wykonała piękny taniec „Tango” przygotowany pod okiem p. Elżbiety Sadowskiej.
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Również organizatorzy przeglądu – Przedszkole w Przysietnicy - mogli pochwalić się
ciekawymi układami tanecznymi. Swoje umiejętności zaprezentowali: Gabriela Haduch i Antoni
Szczepek, którzy zatańczyli wesołego „Twista”. Dzieci do występu przygotowała p. Barbara
Zubel. Oliwia Wolanin i Blanka Groszewska zaprezentowały układ taneczny do utworu
„Despacito”, a do przeglądu dziewczynki przygotowała p. Ewelina Obłój. Jako ostatni wystąpili:
Lena Szmyd i Jeremiasz Data. Para zatańczyła do piosenki pt. „Hafanana”.
Opiekunem dzieci była p. Magdalena Dudek.
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Wszystkie występy były nagrodzone dużymi brawami, a ich uczestnicy otrzymali z rąk Dyrekcji
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Wszystkim tańczącym dzieciom gratulujemy
wspaniałych występów, a opiekunom dziękujemy za ich przygotowanie, ciekawe stroje i
choreografię. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w równie dużym gronie.

Justyna Klucz
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