
 

                          KONKURS PLASTYCZNY  

 

                 „KOSMOS W OCZACH DZIECKA” 

                                         Kochane przedszkolaki, drodzy rodzice! 

  

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie 

organizowanym przez Nasze Przedszkole  z okazji zbliżającego się 

dnia kosmosu. 

 

I .Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 3 , pani  Agnieszka 

Stułka i pani Marta Stefaniuk. 

 

II. Konkurs plastyczny ma na celu: 

-  popularyzacja kosmonautyki i astronomii 

-  rozwój talentów artystycznych wśród dzieci 

-  rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat kosmosu 

-  rozwijanie zainteresowań wiedzą techniczną 

-  kształcenie wyobraźni twórczej wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym 

 - zaangażowanie rodziców do współtworzenia z dzieckiem pracy. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Czas trwania konkursu: 

Od 07.05.2021 do 20.05.2021 (ostateczny termin dostarczenia prac). 

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym na 

terenie naszego przedszkola. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne według 

poniższych kryteriów: 



a) Forma płaska lub przestrzenna 

b) Praca indywidualna w domu 

c) Technika dowolna 

d) Każda praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na 

odwrocie pracy tytuł pracy   imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy 

przedszkolnej) 

 

IV. Przebieg konkursu: 

 

1. Przedszkolak biorący udział w konkursie powinien do dnia 

20.05.2021 dostarczyć prace swojemu wychowawcy a wychowawca 

do osób odpowiedzialnych za zorganizowanie konkursu. 

2. Otrzymane prace będą ocenione przez komisje powołana przez 

organizatorów na podstawie następujących kryteriów: 

a) Zgodność pracy z tematem konkursu 

b) Inwencja i pomysłowość 

c) Różnorodność stosowanych technik plastycznych 

d) Sposób i estetyka wykonywania pracy 

e) Wykonanie pracy przez dziecko z niewielką pomocą rodzica. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach 

wiekowych: 

a)3-4 latki 

b)5-6 latki 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 21.05.2021w 

Międzynarodowym Dniu Kosmosu. 

5.  Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane 

przez organizatora. 

6.  Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

9. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody 

rzeczowe .  

10. Prace będzie można podziwiać w przedszkolnej galerii na 

stronie internetowej Przedszkola pt. „Kosmos w oczach dziecka”.  

 



Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia wszystkim małym 

artystom :) 

 

 

 


