Szanowni Państwo dziękujemy za przystąpienie do II Edycji Lokalnej Akcji Aniołkowe Granie
w Głownie pod Patronatem Burmistrza Głowna.

W załączeniu przesyłamy Kalendarium Akcji. Przed nami inauguracja akcji, która odbędzie się
09.12.2018r., o godz. 15.15 na Placu Wolności w Głownie, w ramach Mikołajkowego Pikniku.
Zapraszamy Dyrektorów, Wicedyrektorów, Koordynatorów, Uczniów i Przedszkolaków placówek i
instytucji biorących udział w akcji. Wspólnie odśpiewamy: kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem Pasterze”
(zwrotki soliści z SP Nr 1 i SP Nr 2 w Głownie), hymn ,,Aniołkowa Gra” - youtube (zwrotki solistka z SP
Nr 3 w Głownie) i ,,Ding - Dong” - Ich Troje (do mikrofonu po 2 dzieci z MP NR 1, 2 i 3, Przedszkoli
Niepublicznych Osinkowo, Tygrysek, Nibylandia przebrane za aniołki) . Prosimy, by przedszkolaki oraz
chętni uczniowie przebrali się w stroje np. aniołków, pasterzy, reniferów i przynieśli dzwoneczki itp.,
a starsza młodzież miała świąteczne akcesoria np. czapki mikołajkowe, opaski reniferów itp. Później
dzieci i młodzież wspólnie z rodzicami przyłączą się do Mikołajkowej Zabawy - przewidziane wiele
atrakcji i upominków.
W bieżącym roku zbieramy dary dla Domów Dziecka w Grotnikach i w Dąbrówce, Domu
Małego Dziecka w Łodzi, Hospicjum dla Dzieci w Łodzi, potrzebujących dzieci z Rodzin Zastępczych z
terenu miasta Głowna i gminy Głowna - wskazanych prze MOPS. Termin zbierania darów w
poszczególnych placówkach, został wydłużony do 11.01.2019r. Zbieramy: niezniszczone zabawki,
gry, puzzle, przybory szkolne i artykuły plastyczne, książki dla małych dzieci i ,,czytadła” dla
nastolatków, akcesoria i sprzęt dla niemowląt i środki higieniczne (pampersy, chusteczki
higieniczne) i pielęgnacyjne, niezniszczone ubranka; perfumy, dezodoranty, żele do kąpieli,
balsamy, kremy, szczoteczki i pasty do zębów, pomadki natłuszczające i wazeliny do ust, słodycze i
inne upominki, którymi darczyńcy zechcą wesprzeć akcję. Dary zostaną przekazane na Koncercie
Finałowym w MOK - u w Głownie, w dniu 21.01.2019r. Prosimy o zachowanie terminów,
przedstawionych w załączonym Kalendarium Akcji Aniołkowe Granie w Głownie.
Na Koncercie Finałowym zostaną wręczone Certyfikaty dla Placówek i Podziękowania
Dyrektorów, Wicedyrektorów i dla Koordynatorów poszczególnych placówek i instytucji. Prosimy,
by na Koncercie każda z placówek zaprezentowała jakiś krótki akcent ( nie musi być tematycznie
związany ze świętami lub noworoczny, ale efektowny, może być wykonany solowo, zespołowo lub
grupowo) – np.: piosenka, taniec, improwizacja ruchowa, utwór zagrany na instrumencie itp.

Koordynatorzy Akcji Lokalnej w Głownie:
Izabella Kotecka, Urszula Zawadzka, Bożena Polak

