
Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Marii Kownackiej 

w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 19 C 

zaprasza  dzieci wraz z rodzicami  do wzięcia udziału w konkursie 

 plastyczno- technicznym pt.: 

 

„Moja ekologiczna zabawka” czyli coś z niczego. 

 

Temat konkursu: ,,Moja ekologiczna zabawka” czyli coś z niczego. 

 

Kategorie wiekowe: 3-4-latki; 5-6-latki. 

 

Technika: prace z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych. 

 

Format: dowolny. 

Termin składania prac: do 27.04.2021r.  

 

 

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i 

dyplomy. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30.04. 2021r.  

Wyniki konkursu ze zdjęciami nagrodzonych prac  zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej przedszkola. 

Liczymy na kreatywność i pomysłowość. Szczegóły w regulaminie konkursu. 

 

 

Organizatorzy konkursu: Członkowie Klubu Ekologicznego Przedszkola:  

Anna Adzinkiewicz, Anna Tomczuk, Agata Żuk 



REGULAMIN KONKURSU 

 PLASTYCZNO –TECHNICZNEGO 

,,MOJA EKOLOGICZNA ZABAWKA” CZYLI COŚ Z NICZEGO 

 

 

Organizator konkursu:  

Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 19C 

 

Celem konkursu jest:  

✓ kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym; 

✓ propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego 

stylu życia; 

✓ uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania surowców 

wtórnych; 

✓ rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych oraz kreatywności 

dzieci; 

✓ wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci. 

 

 

 

 



 Warunki i zasady uczestnictwa: 

1.Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:  

✓ 3-4-latki 

✓ 5-6-latki 

2.Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 27.04.2021r. 

3.Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie będą oceniane. 

4.Prace należy dostarczać do grup organizatorów konkursu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 

30.04.2021r. 

7.Nagrodą w konkursie jest dyplom oraz nagroda rzeczowa dla pierwszych 

trzech  miejsc w obu kategoriach wiekowych. Przewidujemy również 

wyróżnienia i drobne upominki. 

8.Technika wykonania zabawki dowolna  – obowiązkowo z surowców 

wtórnych (np. z papieru, plastiku i opakowań np. puszek po napojach, torebek, 

pudełek itp.) 

9. Do pracy prosimy dołączyć metryczkę (ZAŁĄCZNIK NR 1) 

10. Oceniana będzie: 

a) zgodność z tematyką konkursu – zastosowanie surowców wtórnych 

b) pomysłowość 

c) estetyka wykonania pracy 

11. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 

prezentacji zgłoszonej pracy. 

12.Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika 

warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. 

13. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 



14. Udział w niniejszym konkursie jest równoznaczną  zgodą na opublikowanie 

imienia, nazwiska uczestnika  na stronie internetowej przedszkola. 

15. Wszystkie złożone prace konkursowe NIE BĘDĄ zwracane autorom po 

zakończeniu wystawy. Przechodzą na własność organizatora konkursów. 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: Członkowie Klubu Ekologicznego Przedszkola 

Anna Adzinkiewicz, Anna Tomczuk, Agata Żuk 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

METRYCZKA KONKURSU PLASTYCZNO –TECHNICZNEGO 

,,MOJA EKOLOGICZNA ZABAWKA” CZYLI COŚ Z NICZEGO 

 

Imię i nazwisko autora pracy:………………………………………………………………. 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Wiek dziecka:……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


