
 

 

 

 

 

   Regulamin rodzinnego konkursu  

   plastyczno - technicznego 

   „ Najpiękniejsza dynia ” 

 

 
1. Organizatorem konkursu jest: 

  

Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie. 
 

2. Celem konkursu jest: 

-poszerzenie wiedzy na temat wartości odżywczych i zdrowotnych oraz wielorakich 

zastosowań kulinarnych dyni; 

- zapoznanie z różnymi rodzajami dyni; 

- rozwijanie aktywności twórczej, inwencji plastyczno – technicznej poprzez 

wykorzystanie dyń do tworzenia różnorodnych prac – dyniowych ozdób, 

stworków, świeczników itp.; 

- rozwijanie sprawności manualnej; 

- wspieranie więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny 

podczas wykonywania prac. 

 

3. Konkurs skierowany jest do: 

- dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat  i rodziców Przedszkola nr 2 im. Czerwonego 

Kapturka w Radzyminie. 

 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z dyni ( prawdziwego warzywa) ozdoby, 

stworka, świecznika i innych, każdy pomysł jest dobry. 

 

5. Wymagania konkursowe: 

- każda rodzina uczestnicząca w konkursie może zgłosić jedną pracę; 

- każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą grupy 

i wiekiem autora. 

 

6. Prace konkursowe należy przynosić do przedszkola w terminie od 20.10.2021r. 

do 27.10.2021r. i zgłosić u nauczycieli grup (podczas przyprowadzania i odbierania 

dziecka z przedszkola). 

Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie. 

 

 

 



 

 

 

7. Wyboru najpiękniejszych prac dokona specjalnie powołana komisja jurorska.  

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych : 

I. 2,5 – 4 lat; 

II. 5- 6 lat. 

 

Głosowanie komisji odbędzie się w dniu 28.10.2021r. w siedzibie organizatora. 

Jury po przeliczeniu głosów wyłoni zwycięzców. 

 

W jej skład komisji wejdą przedstawiciele: 

- Rady rodziców; 

- nauczycieli; 

- pracowników obsługi; 

- dyrektor. 

 

9. Kryteria oceny prac: 

- pomysłowość i oryginalność; 

- estetyka; 

 

10. Informacje o wynikach konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej 

organizatora. Wręczenie nagród odbędzie się 28.10.2021 r. Laureaci i wszyscy 

uczestnicy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

 

11.Uwagi końcowe: 

- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja; 

- zgłoszone prace podlegają zwrotowi;  

- prace będzie można zabrać z wystawy po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

12.Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu- nauczyciele: 

 

Malwina Szostek – malwina-7@o2.pl, 

Magdalena Puciłowska - magdalenagrzelak84@gmail.com, 

Małgorzata Kujawa – mkujawa@o2.pl. 


