
 

Konkurs plastyczny „Sposób na nudę”.  
                   

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci! 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zaadresowanym dla dzieci i rodziców.  

  
 

Celem konkursu jest wspólne wykonanie przez dzieci i rodziców pracy plastycznej, w której przedstawione będą sposoby spędzania czasu 

wolnego. Praca nie może zawierać zajęć, zabaw z komputerem, laptopem, tabletem, telefonem, iphonem, playstation. Konkurs daje 

możliwość przypomnienia sobie przez rodziców ciekawych zabaw z dzieciństwa i  podzielenia się nimi z dziećmi, a także umożliwia 

wykorzystanie inwencji twórczej dzieci. Ujęcie tego w pracy plastycznej da dzieciom możliwość podzielenia się ciekawymi propozycjami 

zabaw z innymi dziećmi. 

Technika pracy – dowolna                                                                                                  Format pracy – dowolny 

 

Termin składania prac u wychowawców grup – do 2 października 2015r. 

 
Prace należy podpisać :  imię i nazwisko autora/autorów, nazwa grupy i nazwa oddziału przedszkolnego 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ( w dwóch kategoriach wiekowych – grupa młodsza i grupa starsza) odbędzie się 

5 października 2015r. 



 
 

 
Organizator:  Przedszkole Publiczne „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, z Oddziałami w Rejowcu i Łosińcu 

Osoba odpowiedzialna: pedagog – Danuta Dobrzycka - Klimczak  

Termin:  od  10. 09. 2015 r. do 02. 10. 2015 r. 

Temat:   „Sposób na nudę” 

Cel:     Celem konkursu jest wybór prac plastycznych przedstawiających ciekawe zabawy, zajęcia, które umilają czas wolny.  

Warunki uczestnictwa:  
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i ich rodziców z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie z Oddziałami w Łosińcu i 

Rejowcu 

2. Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę. 

3. Prezentowane prace plastyczne oceniane będą przez jury zgodnie z następującymi kryteriami: 

-oryginalność,  

-pomysłowość,  

-estetyka wykonania,  

- wkład pracy dziecka. 

4. Praca powinna być wykonana w formacie dowolnym i dowolną techniką plastyczną.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych przez Komisję Konkursową prac plastycznych (wystawa prac, 

umieszczenie zdjęć prac na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, (w zakładce Przedszkole) 

6. Każdą pracę należy czytelnie opisać.  

Opis powinien zawierać: 

        imię i nazwisko autora/ autorów,  

        nazwę grupy i oddziału, do którego uczęszcza dziecko, 

7. Podpisane prace konkursowe należy składać u wychowawców grup do dnia 02. października 2015r.  

8. Prace konkursowe zawierające treści dotyczące komputerów, laptopów, tabletów, iphonów, telefonów, playstation nie będą podlegały 

ocenie. 

9. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac dnia 5 października 2015r. Prace oceniane będą w dwóch 

kategoriach wiekowych (grupa młodsza i grupa starsza). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.stowarzyszenietecza.pl 

10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody. Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy.  

 

 


