
Czytanie łączy 

czyli serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu skierowanym do seniorów i przedszkoli.  

Zachęcamy wszystkie przedszkola, by wzmocniły więzi z seniorami – Babciami lub Dziadkami 

swoich podopiecznych. 

W związku z tym zapraszamy Seniorów w dniu 14.05. 2018 o godzinie 11-12.30 do Teatru Cortique, 

na warsztaty ze znaną poznańską aktorką Marią Rybaczyk, poświęcone sztuce czytania bajek. Chcemy 

ożywić tradycję słuchania  opowiadanych przez dziadków i babcie baśni, podpowiedzieć teksty i 

ubarwiające opowieść sztuczki oraz podzielić się wrażeniami z tej formy bliskiego kontaktu z 

najmłodszymi. Uczestników tego spotkania, poprosimy, by następnie zechcieli udać się do wybranego 

przedszkola i tam w okresie między 15.05 - 09.06.2018 poczytali najmłodszym. Wśród seniorów, 

którzy zechcą włączyć się w to działanie, jako nagrodę za wizyty w przedszkolach, rozlosujemy 10 

podwójnych zaproszeń na festiwalowe wydarzenia. Nauczycieli przedszkoli prosimy o przesłanie nam 

zdjęć z tego wspólnego czytania. 18.06. o godzinie 15.30-17.00 spotkamy się w Teatrze Cortique 

ponownie na drugiej części warsztatów, podczas których podzielimy się wrażeniami.  

Uwaga! liczba miejsc ograniczona! 

Aby skorzystać z naszej propozycji należy: 

1. Będąc seniorem 

● Namówić do udziału w projekcie wybrane przedszkole lub szkołę – to może być 

placówka, do której chodzą wnuki lub dzieci sąsiadów. Może też być przedszkole z 

sąsiedztwa 

● Do 11.05.2018 wysłać zgłoszenie w wydarzeniu “Czytanie łączy”. Wzór zgłoszenia 

na stronie www.festiwalbajek.pl/ W przypadku kłopotu z obsługą komputera, poprosić 

o pomoc nauczycieli z przedszkola. 

● Wziąć udział w warsztatach dla seniorów organizowanych w dniu 14.05 o godzinie 

12:00-13:30 i 18.06 o  godzinie 15:30-17:00 w Teatrze Cortique w Poznaniu, ul. 

Mansfelda 4.  

● Przyjść na spotkanie z aktorką  i dobrze się bawić. 

● Umówić się na jednorazowe spotkanie w wybranym przedszkolu i poczytać 

najmłodszym oraz uwiecznić to na fotografii. 

● Wysłać fotografię na adres  teatr@cortique.pl z nazwą przedszkola i adresem. 

● W dniu 10.06.18 sprawdzić na stronie, czy udało się wylosować zaproszenie dla 

dwóch osób. 

2. Będąc pracownikiem przedszkola: 

http://www.festiwalbajek.pl/
mailto:teatr@cortique.pl


● Namówić do udziału w projekcie wybraną seniorkę lub  seniora. To może być Babcia 

lub Dziadek dzieci chodzących do przedszkola, ale również może być zaprzyjaźniona 

osoba z sąsiedztwa 

● Wysłać zgłoszenie udziału w wydarzeniu „Czytanie łączy” i przekazać informację 

wybranemu seniorowi, by wziął udział w warsztatach dla seniorów organizowanych w 

dniu 14.05 o godzinie 12:00-13:30 i 18.06 o  godzinie 15.30-17.00 w Teatrze Cortique 

w Poznaniu, ul. Mansfelda 4. Wzór zgłoszenia na stronie www.festiwalbajek.pl/ 

● Zorganizować jedno spotkanie w przedszkolu, by senior mógł poczytać najmłodszym 

oraz uwiecznić to na fotografii. 

● Wysłać fotografię na adres teatr@cortique.pl z nazwą przedszkola i adresem. 

● W dniu 10.06.18 sprawdzić na stronie, czy udało się wylosować reprezentantowi 

przedszkola zaproszenie dla dwóch osób. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem wydarzenia: 

 Joanna Ciechanowska-Barnuś tel. 501 039 001 
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mailto:teatr@cortique.pl

