Załącznik 6 – Regulamin „Międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego The three little pigs”:

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

The three little pigs
organizowany w ramach „Projektu edukacyjnego z zakresu
edukacji językowej Językowe teatrzyki”
przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku

ORGANIZATOR KONKURSU:
Anna Mikłasz – autor „Projektu edukacyjnego z zakresu edukacji językowej Językowe teatrzyki”
CELE KONKURSU:





motywowanie do odważnego prezentowania wytworów swojej pracy w najbliższym
społecznym otoczeniu,
rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną,
rozwijanie dziecięcej wrażliwości,
budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem jakim jest przedszkole.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziału przedszkolnego na
terenie Pruchnika, biorące udział w „Projekcie edukacyjnym z zakresu edukacji językowej
Teatrzyki językowe”.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie fragmentu bajki w języku angielskim The
Three Little Pigs dziecięcymi rysunkami, która przedstawiona została w teatrzyku
kukiełkowym w części III powyższego projektu.
3. Temat pracy: The three little pigs.

4. Forma pracy – płaska z wykorzystaniem dowolnej techniki, zależnej od wyobraźni
i kreatywności uczestników konkursu; format A4 lub A3. W konkursie brane jest pod uwagę
przede wszystkim zaangażowanie dzieci i ich wkład w pracę, samodzielność jej wykonania.
5. Każde z dzieci wykonuje tylko jedną pracę.
6. Do pracy należy dołączyć metryczkę na odwrocie pracy: imię i nazwisko dziecka, nazwa
przedszkola i grupy, imię i nazwisko nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.
7. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie
internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku oraz umieszczenie ich na
wystawie w tym przedszkolu.
8. Organizator będzie brać pod uwagę zgodność z tematem oraz zaangażowanie dzieci
w przygotowanie pracy konkursowej.
9. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku
najpóźniej do 16 czerwca 2021 r.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2021 r.
11. Organizator przewidział nagrody dla dzieci za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia,
a także pamiątkowe dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

POWODZENIA!!!

