ZAPRASZAMY

Po raz kolejny bardzo serdecznie zapraszamy, na Pielgrzymkę Dzieci do Miejsca Piastowego z okazji Dnia
Dziecka -

MICHAYLAND 2016,
pod hasłem "Miej serce na dłoni",
która odbędzie się 1 czerwca br.
Podczas tegorocznego spotkania, będziemy chcieli wraz z dziećmi wsłuchać się w zaproszenie papieża
Franciszka, które kieruje do wszystkich w Roku Miłosierdzia, aby pełniąc uczynki miłosierdzia dzielić się z
potrzebującymi dobrem i miłością.
Spotkanie rozpocznie się o g. 8.30 powitaniem grup, wprowadzeniem w temat spotkania oraz wspólnym
śpiewem z kleryckim zespołem muzycznym "Michael" z Krakowa. Po mszy św. sprawowanej w intencji dzieci
z racji ich święta, rozpocznie się część rekreacyjna Michaylandu.
W tym roku zapraszamy uczestników do udziału w konkursach i zabawach w sektorach:
1. Prezentacje artystyczne: piosenki, recytacje
2. Zajęcia sportowe
3. Konkurs plastyczny
4.Zorbing, kula wodna,
5. Spotkanie z pszczelarzem
6. Warsztaty cyrkowe
7. Przejażdżka konna
8. Zajęcia z wikliny
9. Tańce integracyjne
10. Przejażdżka kolejką po Miejscu Piastowym
11. Ściana wspinaczkowa
12. Pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego
13. Zabawy na dmuchawcach
W czasie spotkania dzieci otrzymają ciepły posiłek, napoje, słodycze, różne pamiątkowe gadżety oraz
nagrody.
Na zakończenie o g. 13.30 rozdanie nagród dla dzieci biorących udział w konkursach.
Zakończenie spotkania planowane jest na g. 14.30.
PROSIMY O ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU I ILOŚCI DZIECI DO 23 MAJA ,
telefonicznie: 797907014, 134338131 lub na adres e-meil: sekretariat@michalitki.pl

Zapraszamy również do udziału w konkursie plastycznym poprzedzającym spotkanie w Miejscu Piastowym
pod hasłem: "Bądź apostołem miłosierdzia w rodzinie i w środowisku", czyli zaprezentowanie w sposób
plastyczny przez dzieci, w jaki sposób mogą innym świadczyć i głosić miłosierdzie.
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Warunki konkursu plastycznego:
- praca plastyczna, wykonana dowolną techniką na powyższy temat
- termin nadsyłania prac najpóźniej do 23 maja, na adres Zgromadzenia,
- prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV-VI
- na odwrocie pracy proszę podać imię nazwisko dziecka, wiek, adres oraz szkołę.
Adres: Siostry Michalitki
ul. Ks. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
W części rekreacyjnej będzie możliwość występów artystycznych dzieci - śpiew i recytacje. Prezentacje
muzyczne i recytatorskie powinny również dotyczyć tematu spotkania, czyli dzielenia się dobrem, miłością i
miłosierdziem. Zgłoszenia do 23 maja, proszę przesyłać na adres e-meil: sekretariat@michalitki.pl , z
podaniem imienia i nazwiska wykonawcy, wieku,miejscowości, szkoły, jaką reprezentuje oraz tytułu
wykonywanego utworu.

Przygotowanie do Michaylandu 2016

Dodane przez : smc, dnia 09 kwiecień 2016 19:05
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