
IV Gminny Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków 

„ZDROWY TALERZ” 

Tematem konkursu jest wykonanie dowolnego warzywa lub owocu. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Organizator konkursu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,  

Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński 

 

II. Cele konkursu: 

 propagowanie wśród przedszkolaków nawyków związanych z prawidłowym 

odżywianiem poprzez informacje nt. wartości odżywczych spożywanych posiłków, źródeł 

witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zdrowia;  

 kształtowanie postaw i nawyków w zakresie prawidłowego żywienia;  

 uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: 

spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów;  

 rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej; 

 promowanie idei dbałości o środowisko naturalne w społeczności lokalnej. 

 

III. Zasady konkursu: 

 Praca plastyczna ma obrazować dowolne warzywo lub owoc. Inspiracją do stworzenia 

pracy ma być wiersz Stanisława Karaszewskiego pt. „Dla każdego coś zdrowego”  

(załącznik 1).  

 Sposób wykonania pracy – forma przestrzenna. 

 Wymiar pracy – nie większy niż 30cm. 

 Do wykonania pracy należy użyć materiałów ekologicznych, wtórnych, odpadów. 

 

IV. Uczestnicy Konkursu: 

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki: 

 3-4 – latki 

 5-6 – latki 

 

V. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu, nagrody: 

 Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia  



 Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz 

oryginalność. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 maja 2022r. oraz opublikowane na stronie 

internetowej szkoły:  www.szkola-borzajacinski.pl  

 

VI. Postanowienia końcowe:  

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie w terminie do 9 maja 2022r. pracy 

konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszenia na adres szkoły (załącznik 2): 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 

Bór Zajaciński 78 

42-142 Bór Zajaciński 

 Wszystkie  prace przechodzą na własność organizatora.  

 Prace należy podpisać (imię, nazwisko, wiek dziecka), zamieszczając informacje w sposób 

trwały do pracy.  

 Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych autorów przez organizatorów na potrzeby konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia 

 

 

http://www.szkola-borzajacinski.pl/

