
DZIECIĘCE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE „KWIATY INTEGRACJI” 

organizowane przez Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

 

Od 24 lat jesteśmy placówką o charakterze integracyjnym. Wspólne przebywanie dzieci 

zdrowych z niepełnosprawnymi to możliwość różnorodnych wzajemnych oddziaływań 

jednych dzieci na drugie. Wspólna zabawa, uczenie się, rozmowy, spacery, posiłki, radosne    

i smutne chwile budzą wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz pełną wzajemną akceptację. 

Dzieci w stosunku do siebie są otwarte, nie mają uprzedzeń, odczuwają potrzebę 

współdziałania. Obserwując przez wiele lat korzyści płynące z procesu integracji 

postanowiliśmy stworzyć możliwość zaprezentowania walorów tych dziecięcych działań         

w formie artystycznej. I tak zrodziła się idea „Kwiatów Integracji”. Dotychczasowe przeglądy 

artystyczne zaowocowały powstaniem pięknych, barwnych przedstawień teatralnych 

przeplatanych muzyką, śpiewem i tańcem. Na scenie mali aktorzy mogli zaprezentować 

swoje liczne talenty, a dzieci niepełnosprawne przy wsparciu zdrowych rówieśników miały 

możliwość pokazania swoich umiejętności. Z roku na rok Dziecięce Prezentacje Artystyczne 

„Kwiaty Integracji” nabierają coraz większego zasięgu. Od roku 2012, dzięki udziałowi 

przedszkoli integracyjnych z innych dzielnic, przegląd przybrał charakter ogólnowarszawski. 

Nasza placówka nosi imię Janusza Korczaka, w związku z tym przedsięwzięcie propagują 

prawa dziecka, zwłaszcza prawo do radości.   

VIII Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji” daje 

możliwość promocji placówki integracyjnej poza środowiskiem lokalnym. Szczególnie zależy 

nam na podniesieniu rangi przedsięwzięcia, gdyż służy to aktywnemu rozwojowi placówki 

oraz wspiera kreatywne poczynania naszych wychowanków. Patronat Polskiego 

Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka umożliwiłby osiągnięcie zakładanych celów, w związku 

z tym prosimy o przychylne ustosunkowanie się do niniejszej prośby.     

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU   

Głównym założeniem naszego przeglądu jest ukazanie korzyści płynących z procesu 

integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych (prawo do zabawy, szacunku, tolerancji         

i radości) poprzez prezentacje ich talentów, umiejętności i możliwości w formie artystycznej.    

Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Kwiaty Integracji” stwarzają dzieciom okazję do: 

rozumienia i akceptacji inności, gotowości do niesienia pomocy i kształtowania wrażliwości na 

potrzeby drugiego człowieka, podejmowania wspólnych działań zmierzających do realizacji 

założonego celu, wyrażania siebie, swoich emocji, przeżyć w różnych formach artystycznych 

(pantomima, ruch, gest, mimika, taniec, recytacja, śpiew, gra na instrumentach), 

wzmacniania wiary we własne siły i możliwości, eksponowania swoich mocnych stron, 

ukazania talentów i umiejętności, pokonywania nieśmiałości, lęków, oporów przed występami 

publicznymi, odgrywania ról i wchodzenia w świat fantazji, nastrojów często odmiennych od 

rzeczywistości, w której żyją na co dzień, czerpania korzyści z aktywnego udziału w 

przedstawieniu (radość, otwartość, spontaniczność, ekspresja ruchu, rozładowywanie napięć 

emocjonalnych), dobrej zabawy w gronie rówieśników. 

 

 



ZAPROSZENIE  

Serdecznie zapraszamy na VIII Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty 

Integracji”, który odbędzie się w Ośrodku Kultury „ARSUS” przy ul. Traktorzystów 14            

w Warszawie 25 kwietnia 2016 r. od godziny 9:30 do godziny 13:00. Przegląd przeznaczony 

jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno dla grup mieszanych, jak też jednolitych 

wiekowo. 


