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SP 5
Serdecznie zapraszamy przedszkola do wzięcia udziału w V edycji
konkursu plastyczno - sportowego
„RAZEM WESELEJ” pod hasłem

„Poznaj z nami inne kraje Europy”.
Zasady konkursu:
 Konkurs trwać będzie w roku szkolnym 2017/18 – od października do kwietnia.
Do konkursu zapraszamy wszystkie przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych .
 Konkurs odbywać będzie się w 4 etapach:
o I etap – praca plastyczno – techniczna pt. „Wielka Brytania – Czy fajnie być królową?”
(październik);
o II etap – praca plastyczno - techniczna pt. „Finlandia – kraj Świętego Mikołaja” (grudzień);
o III etap – praca plastyczno - techniczna pt. „Norwegia – A kto to Troll?” (luty);
o IV etap – turniej sportowy na terenie szkoły pod hasłem „W każdym kraju sport
kochają”. (kwiecień).
 W ramach pierwszych trzech etapów każda grupa przedszkolna biorąca udział w zabawie
przygotowuje pod kierunkiem wychowawców JEDNĄ WSPÓLNĄ PRACĘ dowolną techniką
na kartonie w formacie A1 - forma płaska (każde dziecko z grupy powinno mieć swój udział
w tworzeniu pracy);
 Termin dostarczania prac konkursowych przedstawia załącznik nr 1.
 Po każdym etapie plastycznym wyłonimy zwycięzców danego etapu - grupy przedszkolne, które
zaprosimy do szkoły (na wspólne zajęcia lub przedstawienie) i nagrodzimy dyplomem.
 Po każdym etapie plastycznym na terenie szkoły zorganizujemy wystawę dostarczonych prac,
którą będzie można zobaczyć w czasie wizyty w naszej placówce.
 Podsumowanie całego konkursu i rozdanie nagród nastąpi po przeprowadzeniu ostatniego,
czwartego etapu – regulamin – załącznik nr 2.
 Udział w konkursie prosimy zgłosić do 20 października.
 W roku szkolnym 2017/2018 w 2 i 4 piątek miesiąca (w godzinach 9:40-10:35) zapraszamy
chętne grupy przedszkolne do wzięcia udziału w zajęciach sportowych pod kierunkiem
nauczyciela wychowania fizycznego oraz zajęciach edukacyjnych wg. harmonogramu –
szczegółowy termin i rodzaj zajęć prosimy ustalać z koordynatorem zajęć mgr Krystyną
Kulczycką – Pruszyńską – tel. 502507380.
 Organizatorem i koordynatorem konkursu jest mgr Ewa Wandas – Sazykin – tel. 602515308.
 Jeżeli do udziału w konkursie zostanie zgłoszonych więcej niż 8 grup – czwarty etap konkursu
zostanie przeprowadzony w dwóch turach.
 Nagrodami w konkursie są: 1 miejsce - dwugodzinna zabawa dla całej zwycięskiej grupy
przedszkolnej w "Wesołkowie" (największa ilość punktów zebrana w czterech etapach
konkursu), 2 miejsce - zabawa dla całej grupy przedszkolnej w sali zabaw BAJKOLANDIA,
grupy, które zajmą 3 i 4 miejsce w konkursie – otrzymają wstęp na zajęcia taneczne
w „Eksplozji Tańca”.
Załącznik nr 1 – HARMONOGRAM KONKURSU
ETAP KONKURSU
TERMIN ZGŁASZANIA PRAC
praca pt. „Wielka Brytania – Czy fajnie być królową?”
praca pt. „Finlandia – Kraj Świętego Mikołaja”
praca pt. „Norwegia – A kto to Troll?”
turniej sportowy pt. „W każdym kraju sport kochają”.

do 31 października 2017r.
do 5 grudnia 2017r.
do 2 lutego 2018r.
kwiecień 2018r.

