
Protokół posiedzenia Jury  

XVI Festiwalu Teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla 

odbywającego się w dniach: 11-15 kwietnia 2016   

w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi 
 

W finale XVI edycji Festiwalu Teatrów Przedszkolnych wzięło udział 15 zespołów teatralnych  

z łódzkich przedszkoli. 

 

Jury w składzie: 

Aneta  Madziara – edukator dramy, instruktor teatralny, kierownik w ŁCDN i KP, 

Elżbieta Kolczyńska – nauczyciel, konsultant w ŁCDN i KP, 

Dorota Radziewicz – pedagog, instruktor teatralny, animator; 
 

po obejrzeniu 15 przedstawień postanowiło przyznać następujące nagrody: 

 

 Siedem równorzędnych  nagród otrzymują: 
 

 Teatr Ekoludki z Niepublicznego Przedszkola Ekoludek za spektakl „Historia pewnej 

walizeczki” 

 Zespół Odkrywcy z  Prywatnego Przedszkola Eko Junior za spektakl „Groch z 

kapustą czyli warzywny galimatias” 

 Zespół Teatralny Przyjaciele Krasnoludków z  Przedszkola Miejskiego nr 139 za 

spektakl „Calineczka” 

 Zespół Teatralny Bajkowe Słoneczka  z  Przedszkola Miejskiego nr 4 za spektakl 

„Kabaret na jednej nodze” 

 Zespół Teatralny Jabłuszko Rumiane  z  Przedszkola Miejskiego nr 5 za spektakl 

„Królowa śniegu” 

 Zespół Teatralny TERE FERE BĘC z  Przedszkola Miejskiego nr 130  za spektakl 

„Dziwne przypadki reżysera Jana Wpadki” 

 Zespół Teatralny PRZED KURTYNĄ  z  Przedszkola Miejskiego nr 200  

                         za spektakl „Woda życia” 

 

 Wyróżnienia otrzymują: 
 

 TEATR CIENI  z  Przedszkola Miejskiego  nr 163 za spektakl „Zamrożony ptaszek”  

 Zespół LIDZIAKI z  Przedszkola Miejskiego  nr 99 za spektakl „Wspaniały kosmos”  

 Zespół MALI AKTORZY z  Przedszkola Miejskiego  nr 214 za spektakl „Przygody małej 

żabki”  

 Zespół LEŚNE LUDKI  z  Przedszkola Miejskiego  nr 17 za spektakl „Kłopoty Wróżki 

Pelagii”  

 Zespół  WIEWIÓRKI z  Przedszkola Miejskiego  nr 149 za spektakl „Kto zna, kto lubi”  

 Zespół GRUPA II z  Przedszkola Miejskiego  nr 26 za spektakl  „O smoku wawelskim”  

 Zespół BIEDRONKI  z  Przedszkola Miejskiego  nr 124 za spektakl „Witaj wiosno”  

 Zespół ANANASY z Przedszkola Miejskiego nr 207 za spektakl „Bajka o uczuciach”  

Wszystkie zespoły biorące udział w eliminacjach łódzkich Festiwalu otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

słodycze oraz upominki ufundowane przez sponsorów. 

 

Wszyscy nauczyciele przygotowujący zespoły do udziału w Festiwalu otrzymują podziękowania  

od Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

 

Jury pragnie podziękować nauczycielom, rodzicom i organizatorom XVI Festiwalu Teatrów 

Przedszkolnych im. Henryka Ryla za zaangażowanie i realizowanie celów edukacji teatralnej dzieci  

w wieku przedszkolnym. Chcielibyśmy jednocześnie zachęcić Państwa do uwzględniania w swojej 

pracy teatralnej kryteriów wskazanych w regulaminie. Zachęcamy również do podejmowania prób 

wykorzystywania nowych środków teatralnych, różnorodnych konwencji teatralnych oraz zabawy 

metaforą teatralną przy jednoczesnym zachowaniu prostoty przekazu i oszczędności znaków 

teatralnych. Pamiętajmy, że celem nadrzędnym procesu tworzenia przedstawienia jest zabawa i radość 

dziecka. Dziękujemy wszystkim organizatorom za sprawne przygotowanie Festiwalu i uczynienie  

z niego święta sztuki dziecięcej. 

 

 Jury 


