
                                     

 

 

              COM-13-PM-108-VL-RO 

       It All Starts With a Question 
  

 

Regulamin konkursu plastycznego – technicznego „Zaczarowana 

wydmuszka” 

Cele: 

 rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka;  

 rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych; 

  budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi; 

 Podtrzymywanie tradycji. 

 

 

Regulamin konkursu: 

 konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

 Tematyka pracy: Co mogę wyczarować z wydmuszki? 

 technika plastyczna, przestrzenna z zastosowanie dowolnych materiałów 

 format dowolny 

 prace indywidualne 

 każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, oddział 

przedszkolny; 

 prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury 

 kryteria oceny: pomysłowość, kreatywność, wykorzystanie różnorodnych 

technik plastycznych, samodzielność, estetyka pracy. 

 prace należy dostarczyć do końca marca 2014r. 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół z gminnego konkursu plastycznego pt. „Zaczarowana wydmuszka ” 

 12.04.2014r. rozstrzygnięty został konkurs, którego tematem przewodnim było 

pytanie: „Co mogę wyczarować z wydmuszki?” Konkurs był adresowany do dzieci z 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie. 

 Podczas konkursu zrealizowana następujące cele: 

 rozbudzanie zainteresowań otaczającą przyrodą, 

 Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników 

konkursu; 

 Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych; 

 Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

Napłynęło 68 prac z 5 przedszkoli w gminie.  

I miejsce: Alicja Waloch (4 lata) przedszkole w Dziewkach 

I miejsce: Patrycja Łukasik (5 lat) przedszkole w Wojkowicach Kościelnych 

II miejsce: Wiktoria Lebiecka (5 lat) przedszkole w Brudzowicach 

II miejsce: Weronika Kozerska (5 lat) OP przy SP 2 w Siewierzu 

III miejsce: Igor Chabiński (4 lata) Przedszkole w Siewierzu 

III miejsce: Martyna Masłyka (6 lat) Przedszkole w Żelisławicach 

Wyróżnionych zostało 6 prac: 

1. Emilia Dworak (Żelisławice) 

2. Alicja Kuczera (Wojkowice Kościelne) 

3. Hanna Lenartowicz (Siewierz) 

4. Paulina Tomczyk (Brudzowice) 

5. Julia Bujna (Siewierz) 

6. Kinga Gocyła (Dziewki) 

 

Koordynator konkursu: 



Mgr Dagmara Małota-Machura 

Jury w składzie: 

Mgr Joanna Żołądź 

Mgr Beata Pieprzyk 

Mgr Paweł Korusiewicz 

 

Nagrody zostały sfinansowane z pieniędzy Rady Rodziców. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 


