Witamy Panie Julianie

Placówka organizująca imprezę:
POLSKA LUDOTEKA RODZINNA
Placówka współorganizująca:
POLSKA SZKOŁA W DUNDALK
Termin:
Między 20 września a 15 października 2013 r.
Czas trwania części głównej imprezy:
180 min
Nazwa imprezy czytelniczej

Witamy Panie Julianie
Z wykorzystaniem utworów dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima
w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima
Uczestnicy:
DZIECI I RODZICE (każda placówka samodzielnie określa wiek dzieci i ilość uczestników)
Miejsce:
WE WŁASNYM ZAKRESIE KAżDEJ Z PLACóWEK
Scenografię (tło) stanowić mogą fotokopie okładek książek Juliana Tuwima i innych twórców dziecięcych (do
przygotowania we własnym zakresie).
Obsługa administracyjna imprezy:
Przygotowanie listy obecności i podpisanie jej przez uczestników, panowanie nad kolejnością wydarzeń podczas
realizacji imprezy – koordynator każdej placówki wyznacza jedną osobę do tej funkcji.
Gość honorowy:
ARTYSTA MIESZKAJĄCY W REGIONIE
REPREZENTANT KONSULATU
Patronat:
O patronat można poprosić Konsulat ze swojego okręgu także media polonijne w kraju, w którym będzie
realizowana impreza.
Nasz Świat i Mojabancarella.com (patronat medialny we Włoszech)
Cele:
- integracja placówek polonijnych poprzez udział we wspólnych obchodach Roku Juliana Tuwima
- uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci w różnym wieku
- uświadomienie rodzicom potrzeby głośnego czytania i związanych z nim pozytywnych rezultatów
- zapoznanie dzieci i rodziców z życiorysem artystycznym Juliana Tuwima i jego twórczością
- integracja rodzin polonijnych zamieszkałych w rejonach, gdzie projekt zostanie zrealizowany
- zachęcenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi
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PLAN IMPREZY
Część przygotowawcza
1. Napisanie szczegółowego scenariusza i rozdzielenie zadań (B.Czyżewska - Ludoteka)
2. Przygotowanie zaproszeń dla rodzin i przesłanie ich do współrealizatorów(Ludoteka)
3. Przygotowanie zaproszeń dla gości w formie elektronicznej (Ludoteka)
4. Wybór tekstów autorstwa Tuwima (każda placówka we własnym zakresie)
5. Przygotowanie prezentacji dla rodziców w oparciu o dostępne materiały CPCD (Potrzeby emocjonalne dzieci i
Powinności rodziców... – możliwość udostępnienia w przypadku posiadania przez placówkę wideoprojektora, w
innym przypadku, Ludoteka przygotuje krótki scenariusz z punktami do dyskusji dla rodziców, prowadzący w
każdej placówce będzie prowadził zajęcia a na koniec podsumuje dyskusję i przedstawi zebranym wyciągnięte z
niej wnioski)
6. Przygotowanie plakatu elektronicznego z logo wszystkich ośrodków uczestniczących w projekcie zachęcającego
do udziału w imprezie czytelniczej do zamieszczenia na portalach społecznościowych i stronach Ludoteki, do
użytku wszystkich współorganizatorów (Ludoteka)
7. Współpraca z mediami polonijnymi we Włoszech (portal www.naszswiat.net i gazeta Nasz Świat – Ludoteka,
ewentualnie z innymi – do ustalenia z poszczególnymi ośrodkami)
Przebieg imprezy
1. Uroczyste powitanie wszystkich uczestników przez prowadzącego imprezę w każdym z miejsc, gdzie odbędzie
się impreza i odczytanie krótkiego listu głównego organizatora do uczestników.
2. Odczytanie przygotowanego życiorysu artystycznego Juliana Tuwima przez gościa honorowego (przygotowanie
zdjęcia Juliana Tuwima dużego formatu i wystawienie go w miejscu honorowym podczas imprezy, przygotowanie
tekstu życiorysu na podstawie dostępnych źródeł – każdy ośrodek we własnym zakresie)
3. A. Podział dzieci na grupy i praca w grupach nad ilustracjami do wybranych przez dzieci wierszy Juliana
Tuwima (każdy ośrodek we własnym zakresie)
3. B. Głośno czytajmy: Spotkanie dla rodziców z wykorzystaniem materiałów CPCD mających na celu zachęcenie
rodziców do czytania dzieciom (patrz pkt. 6 części przygotowawczej) – videoprojekcja i omówienie, następnie
dyskusja na temat zachowań dzieci podczas czytania w domu (jak to wygląda w każdym z domów, czy się czyta i
jak dziecko na to reaguje, jeśli się nie czyta, to dlaczego)
4. Konkurs na interpretację wiersza dziecięcego autorstwa Juliana Tuwima – nagrodami w konkursie są dyplomy
uznania (dyplomy w wersji elektronicznej przygotowuje Ludoteka)
a. rodzice są dzieleni na grupy i mają 5 minut na przygotowanie wspólnych interpretacji wylosowanych utworów
(dobór utworów i przygotowanie kartek z tekstami – każdy ośrodek we własnym zakresie)
b. Dzieci deklamują Tuwima (dobór tekstów we własnym zakresie, dzieciom należy je rozdać przynajmniej na
tydzień przed imprezą)
c. Włoscy rodzice otrzymują tekst „Lokomotywy” po włosku podzielony na części i czytają go z „podziałem na
role” (kto nie posiada, Ludoteka może udostępnić) – zaleca się poszukać tekstów Tuwima przetłumaczonych na
język, który jest jezykiem urzędowym w kraju współorganizatora lub zaktywizować rodziców do współpracy przy
tłumaczeniu prostych utworów na potrzeby projektu.
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5. Prezentacja prac dzieci przygotowanych do wybranych utworów Tuwima (patrz pkt. 3.A. Przebieg imprezy) –
uroczyste otwarcie galerii „Dziękujemy Panie Julianie”
Działania po imprezie
a. Każda jednostka organizująca imprezę przekazuje krótkie sprawozdania z imprezy w ciągu 5 dni od daty jej
zakończenia wraz z 3 najciekawszymi zdjęciami i 3 najlepszymi pracami dzieci (drogą elektroniczną) na adres
biblioteka@polskaludoteka.it .
b. Zebranie dokumentacji (Ludoteka) i umieszczenie jej na portalach społecznościowych, na stronach Ludoteki i
w gazecie Nasz Świat wraz z artykułem (Ludoteka) napisanym w oparciu o sprawozdania z innych miejsc.
Przesłanie ostatecznego artykułu do wszystkich organizacji biorących udział w spotkaniach.
c. Po imprezie zostanie wykonany album zawierający wiersze Juliana Tuwima z ilustracjami dzieci
uczestniczących w projekcie – w miarę możliwości zostanie wykonane złożenie graficzne i wydruk albumów
pamiątkowych dla wszystkich współpracujących placówek
Każda placówka opracowuje we własnym zakresie kosztorys imprezy i pokrywa samodzielnie poniesione koszty.
Uwagi końcowe
1. Każda placówka uczestnicząca w imprezie, jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich punktów podpisanej
wcześniej umowy.
2. Podczas imprezy zostanie wykorzystane logo projektu Cała Polonia Czyta Dzieciom i logo wszystkich
uczestniczących w projekcie placówek.
3. Podczas imprezy wykorzystane zostaną projekcje multimedialne CPCD wymienione w pkt. 6 części
przygotowawczej w planie imprezy
4. Podczas imprezy zostaną wykorzystane utwory Juliana Tuwima napisane dla dzieci dostępne w posiadanych
zbiorach poszczególnych ośrodków i w internecie
5. Podczas imprezy w Polskiej Ludotece Rodzinnej zostanie wykorzystany utwór „Lokomotywa” przetłumaczony
przez Monikę Woźniak i wydany przez Wydawnictwo G & P w 2002 roku przy współpracy Fundacji Pomoc
Społeczna SOS i Centrum Współpracy Międzynarodowej im. Adama Mickiewicza z filią w Krakowie – proponuje
się poszukać każdemu ze współorganizatorów utworów Tuwima przetłumaczonych i wydanych na jego terenie.

Prosimy koordynatorów współorganizujących imprezę o przesłanie nam zmian w scenariuszu dokonanych na
potrzeby własnych placówek.

