Gmina Moryń

Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej „RECHOTKA
- 2018”
Kolorowo, wiosennie, bajecznie – tak właśnie wyglądała sala moryńskiego Geoparku wypełniona po brzegi
dziećmi i równie wspaniale wyglądały same maluchy biorące udział w corocznym przeglądzie piosenki ekologicznej pn.
„RECHOTKA”.

Celem konkursu była popularyzacja ekologicznych postaw dzieci poprzez muzykę i śpiew, zainspirowanie dzieci
tematyką ekologiczną oraz prezentacja umiejętności wokalnych.
Gala, którą otworzył Burmistrz Morynia Józef Piątek, odbyła się 10 maja 2018, a udział w niej wzięły wszystkie
grupy przedszkolne, klasy „0” oraz klasy 1-3 SP z Gminy Moryń. Każda klasa zaprezentowała się znakomicie z
przygotowanym utworem i choreografią. Każdą piosenkę wyróżniały charakterystyczne, indywidualne stroje i ciekawe
rekwizyty.
Nowością tegorocznej edycji była inscenizacja pt. „Zwierzaki - Futrzaki” autorstwa Julianny Lipińskiej, w
wykonaniu dzieci z klasy III B.
Na scenie zaprezentowały się:
grupa przedszkolna „Słoneczka” (Moryń)- wych. Paulina Szeremeta
grupa przedszkolna „Pszczółki” (Moryń) - wych. Dorota Łuszczek
grupa przedszkolna „Żabki” (Moryń) - wych. Angelika Klonowska
grupa przedszkolna „Biedroneczki” (Witnica) - wych. Leokadia Łyczakowska
klasa „0” (Moryń) - wych. Katarzyna Korotkiewicz
klasa „0” (Witnica)- wych. Sylwia Gumulak
klasa I (Witnica) – wych. Ewa Ziętek
klasa IA (Moryń) – wych. Małgorzata Jaz
klasa IB (Moryn) – wych. Benedykta Mularczyk
klasa II (Moryń) – wych. Dorota Pietrzak
klasa III (Witnica) -wych. Kamila Tomala
klasa IIIA (Moryn) – wych. Katarzyna Dudek
klasa IIIB (Moryń) – wych. Julianna Lipińska
Piękne stroje oraz przygotowanie dzieci pod względem wokalnym było zasługą zarówno wychowawców jak i
samych rodziców. I tak jak w poprzednich latach, spośród zaprezentowanych występów nie wyłoniono jednego
zwycięzcy. Laureatami zostały wszystkie maluchy i wszystkie otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez
Nadleśnictwo Mieszkowice.
Za ogromny wkład pracy serdecznie dziękujemy wszystkim wychowawcom, rodzicom i wreszcie samym dzieciom
za ich radość i uśmiech. Szczególne podziękowania kierujemy do Nadleśniczego p. Jana Grzysia i Olgi Komorowskiej z
Nadleśnictwa Mieszkowice za ufundowanie nagród rzeczowych. Dekorację sceny przygotowała instr. Barbara
Sobolewska, której również składamy serdeczne podziękowania.
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