
 

Niebawem Dzień Teatru – wielkie artystyczne święto! 

Z tej okazji zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w wewnątrzprzedszkolnym 

 konkursie plastyczno – technicznym 

pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA PACYNKA” 

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno - technicznego jest 

Przedszkole Publiczne w Wołczynie 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

CEL GŁÓWNY: 

• rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• rozwijanie zdolności plastycznych dzieci; 

• pobudzenie wyobraźni; 

• rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci; 

• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej; 

• prezentacja i promocja twórczości artystycznej; 

• zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego; 

• prezentacja talentów. 

 

UCZESTNICY: 

• Dzieci wszystkich grup wiekowych z pomocą rodziców wykonują  pacynkę .  

Pacynka – to lalka nakładana na rękę 

 

ZADANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

• Wykonanie pacynki  według własnego pomysłu, np. z kolorowej skarpety 

WARUNKI KONKURSU: 

• Każdy uczestnik może oddać opiekunowi konkursu jedną wykonaną pracę. 

• Technika wykonania pracy - dowolna. 

• Kryteria oceny: pomysłowość,  inwencja twórcza, estetyka, zastosowany materiał, 

 wkład pracy dziecka w wykonanie pacynki oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

• Prace oceniane będą w następujących  kategoriach: dzieci 3-4 letnie, dzieci  5-6 letnie. 



• Każda praca musi posiadać załączoną metryczkę  z  danymi uczestnika konkursu: imię 

i nazwisko oraz nazwę grupy, a także  imię nadane pacynce. 

TERMIN: 

• Konkurs  rozpoczyna się 14.03.2023r.  i  trwa do 24.03.2023 r. 

• Prace należy przekazać wychowawcom  grup. 

• Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród  odbędzie się  dnia 27.03.2023r.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów. 

• Jury oceni prace, przyzna nagrody i wyróżnienia. 

• Prace zostaną  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

• Prace przechodzą na własność organizatora. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu 

„Najpiękniejsza pacynka” oraz zgodą na publikację  wizerunku fotografowanych 

laureatów  i  ich prac na stronie internetowej przedszkola. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie! 

 

Organizatorzy konkursu: 

Agata Zięba 

Halina Zygmunt 

Wioleta Zawadzka 

Dorota Ciesiółka 

 

 


