
Rodzinny przegląd artystyczny 
„ dr Maria Jankowska - nasza patronka”

Regulamin Przeglądu:  
Przegląd organizowany jest z okazji nadania Przedszkolu nr 3 w Lublinie patronatu imienia 
Marii Jankowskiej. Przegląd ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wiedzy na 
temat życia i działalności naszej patronki wśród dzieci i ich rodzin. Prace wykonane 
podczas przeglądu będą zaprezentowane środowisku lokalnemu podczas zorganizowanej 
wystawy na terenie: Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 19 oraz w ogrodzie przedszkolnym. 
Zebrane prace będą udokumentowane w naszej kronice oraz na stronie internetowej 
Przedszkola nr 3.  

Organizator:
Przedszkole nr 3 w Lublinie  
ul. J. Kochanowskiego 5 
20 - 434 Lublin 

Koordynator:
Agnieszka Wagner - nauczycielka oddziału „Stokrotki” 
agnieszka.wagner@p3.lublin.eu 

Cele Przeglądu: 
• Zachęcanie do poznania życia i działalności dr Marii Jankowskiej  
• Wprowadzenie nastroju oczekiwania i wywołania radości z okazji zbliżającej się 

uroczystości nadania patronatu. 
• Rozpowszechnienie wiedzy o życiu i działalności  dr Marii Jankowskiej w środowisku 

lokalnym. 
• Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni podczas tworzenia prac 

plastycznych. 
•  Tworzenie okazji do wzmacniania więzi rodzinnych. 

Zasady ogólne:
W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci z Przedszkola nr 3 wraz z rodzinami.  



Tematyka przeglądu: „Maria Jankowska - patronka naszego Przedszkola.
Indywidualne spojrzenie na osobę Marii Jankowskiej jako patronki naszego Przedszkola.  

W ramach przeglądu dzieci mogą stworzyć:  
• Temat 1: „Maria Jankowska” - życie i działalność” pracę należy wykonać w formie 

lapbooka w formacie A3 (Lapbook jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy 
umieścić wiadomości na dany temat. Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na 
rysunki, opowiadania, słówka czy zdjęcia.)  

• Temat 2: „Moje przedszkole” - należy wykonać pracę plastyczną w formacie A4, 
wykonaną dowolną techniką plastyczną, płaską.   

• Temat 3: „Patronka mojego przedszkola” - wiersz na temat Marii Jankowskiej jako 
patronki przedszkola. 

Ochrona danych osobowych:
Zgłoszenie prac do Przeglądu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej rejestracji prac 
oraz ich prezentacji w materiałach promocyjnych. Uczestnictwo w przeglądzie jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac oraz ich zdjęć.  

Prezentacja prac:
Prace należy przekazać podpisane do przedszkola w terminie do 20.05.2021 r.: 
Prace staną się źródłem wiedzy dla środowiska lokalnego, przekazem inspiracji oraz 
indywidualnych przeżyć Przedszkolaków oraz ich rodzin, w związku z tak ważnym i 
niezwykłym wydarzeniem, jakim jest nadanie imienia Marii Jankowskiej naszemu 
Przedszkolu. Prace wykonane podczas Przeglądu zostaną umieszczone: 
• w holu przedszkola,  
• w formie tablicy, która zostanie umieszczona na ogrodzeniu przedszkola,  
• podczas wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 19 ul. 

Władysława Kunickiego 89, 20-459 Lublin, 
• wystawy na terenie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, 
• na stronie internetowej przedszkola, 
• prace zostaną dołączone do Księgi Pamiątkowej Przedszkola nr 3. 

Informacje o życiu dr Marii Jankowskiej można znaleźć:
• Na stronie przedszkola w zakładce „Nadanie imienia” - materiały zostały opracowane 

przez pana Grzegorza Sztala – dyrektora Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki 
czasu”  https://p3.lublin.eu/wp-content/uploads/2020/11/Maria-Jankowska.pdf 



• Reportaż o rodzinie p.Jankowskiej wyemitowany 28.03.2021 w Radiu Lublin pt.
„Najdroższa daleka córeczko” https://radio.lublin.pl/2021/03/28-03-2021-magda-
grydniewska-najdrozsza-daleka-coreczko/ 


