
 

Regulamin XII  edycji konkursu plastyczno- przyrodniczego 

,,Wiosna w zielonych okularach-O przyrodę dbamy, zdrowo oddychamy’’ 

      Rozpoczęła się wiosna, a wraz z nią nasz coroczny konkurs „Wiosna w Zielonych 

Okularach”. Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z Rodzicami do wspólnej zabawy i  

wykonania pracy na konkurs. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 regulamin 

konkursu został zmieniony . Zachęcamy Państwa do wspólnego z dziećmi wykonania w domu 

pracy konkursowej, zrobienia jej zdjęcia i przesłania na nasz adres mailowy 

p244@edu.um.warszawa.pl .Wszystkie zdjęcia będą publikowane na stronie przedszkola. 

Po zakończeniu zawieszenia prace  będzie można dostarczyć do przedszkola. 

 

I. Organizator konkursu: 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 244 ,,Niegocińskie Skrzaty’’ w Warszawie 

ul. Niegocińska 9 

Cele konkursu: 

• budowanie dziecięcej wiedzy  świecie przyrodniczym 

• prezentowanie w pracy plastycznej swoich przemyśleń inspirowanych literaturą 

dziecięcą, piosenką, różnego rodzaju muzyką m.in. klasyczną w sposób zrozumiały 

dla innych 

• kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej 

przyrody 

• wskazanie pozytywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę 

powietrza 

• rozwijanie wyobraźni, POMYSŁOWOŚCI i inwencji twórczej 

• wyrażanie wyobrażeń, emocji różnymi technikami jako środkami wyrazu i 

obserwowanie uzyskanych efektów 

• kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. Rozwijanie 

poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi. 
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II. Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie 

skrzaty”. 

2. Forma pracy- płaska, przestrzenna. 

3. Technika dowolna: rysunek, malarstwo, collage, tkanina, wycinanka, grafika, 

fotografia, wszelkie dostępne materiały. Liczy się pomysłowość i wyobraźnia. 

Inspirowanie dziecka do samodzielnych działań, kreatywność, dbanie o czyste 

powietrze ale też wiedza o otaczającym świecie i jej przekazanie w pracy 

plastycznej. 

4. Format pracy- dowolny 

 

III. Kryteria oceny  prac: 

1. Nadesłane prace po ich dostarczeniu zostaną ocenione przez niezależne jury w 

następujących kategoriach wiekowych: 

- dzieci 3-letnie 

- dzieci 4-letnie 

- dzieci 5- letnie 

 

2. Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: 

• oryginalność i pomysłowość pracy 

• zainspirowanie artysty muzyką i ciekawymi okazami przyrody 

• samodzielność 

• technikę wykonania 

• walory artystyczne 

 

IV. Jury przyznaje nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia w 

każdej kategorii wiekowej. 

V. Wszystkie zdjęcia prac będą publikowane na stronie przedszkola a autorzy 

nagrodzeni po okresie zawieszenia.  

VI. Decyzja, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznanie im nagród jest 

ostateczna. 

VII. Z posiedzenia Jury sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie Jury. 

 

 

 

 Razem się nie nudzimy, razem się bawimy i stosujemy zasadę 

#zostanwdomu. 

 

Danuta Skalska 

Dyrektor Przedszkola Nr 244 „Niegocińskie skrzaty”.  

 


