
KONKURS PLASTYCZNY 

 „DBAM O PRZYRODĘ, WIĘC OSZCZĘDZAM WODĘ”   

DLA DZIECI I RODZICÓW Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2. IM. 

MARII KONOPNICKIEJ W GOLUBIU – DOBRZYNIU 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Przedszkole Publiczne nr 2 im. M. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu 

Nauczyciele: Aleksandra Ławicka, Anna Krzeszewska 

ADRESACI 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Przedszkola 

Publicznego nr 2 im. M. Konopnickiej wraz z rodzicami. 

TEMATYKA KONKURSU 

W codziennym życiu rzadko zastanawiamy się nad problemem 

dostępności, ilości i jakości wody. Ona po prostu jest. Nasze działania 

często odbiegają od wskazań proekologicznych. Troska o stan środowiska, 

w którym żyjemy, a szczególnie o wodę jako źródło życia, powinna być 

przedmiotem zainteresowania i troski nas wszystkich. 

Konkurs „Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę” jest jednym ze 

sposobów zainteresowania dzieci problemem wody. 

Wierzymy, że temat stanie się inspiracją do lepszego gospodarowania tym 

kluczowym dla ludzkości zasobem naturalnym i będzie doskonałym 

sposobem na wyzwolenie inwencji twórczej dla dzieci i rodziców. 

Liczymy, że wspólne przygotowanie pracy plastycznej będzie doskonałym 

połączeniem nauki z zabawą. 

TERMIN TRWANIA KONKURSU 

Konkurs trwa od 8 maja do 30 maja 2020 r. 

CELE KONKURSU 

• kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych; 

• wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość; 

• uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi; 

• rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami; 

• rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska; 

• rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej przez poszukiwanie 

różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych 



materiałów i technik plastycznych); 

• wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami. 

WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY KONKURSOWEJ: 

 Temat pracy: „Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę” 

 Technika wykonania pracy: dowolna technika plastyczna (rysunek, 

akwarela, pastele olejne i suche, kolaż itd.). 

Format pracy: A3 lub A4. 

Każda praca powinna zawierać metryczkę, :                                       

imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do 

której dziecko uczęszcza. 

Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać na adres mailowy przedszkola:  

przedszkole2gd@golub-dobrzyn.pl  

KRYTERIA OCENY PRAC 

• kreatywność oraz oryginalność ujęcia tematu; 

• zgodność z tematem konkursu; 

• interpretacja proponowanego tematu; 

• bogactwo użytych materiałów; 

• estetyka wykonania. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

2. Spośród wszystkich prac Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace 

i przyzna miejsca (1., 2., 3.) oraz 3 wyróżnienia. 

3. Na zwycięzców czekają okolicznościowe upominki oraz dyplomy, które 

będzie można odebrać w sekretariacie przedszkola.  

4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie przedszkola.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz 

zamieszczenie zdjęć zwycięskich prac na stronie internetowej przedszkola. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

mailto:przedszkole2gd@golub-dobrzyn.pl

