
Przedszkole Gminne w Chotomowie zaprasza dzieci  

wraz z rodzicami do udziału w wewnątrzprzedszkolnym 

 konkursie plastyczno-technicznym „Kolorowa jesień”.  

 

Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją urodą: różnobarwne korony drzew, spadające 

kolorowe liście, czerwona jarzębina, kasztany i żołędzie, a w sadzie rumiane jabłka.  

Na spacerze spotkać można rudą wiewiórkę i kolczastego jeżyka. Wokół nas jest kolorowo  

i bajecznie.  

Pokażcie kolory jesieni w swojej pracy!!! Zróbcie pracę w domu, a potem przyślijcie nam jej 

zdjęcie. Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej:  

 

REGULAMIN KONKURSU „ Kolorowa jesień” 

ORGANIZATOR 

Przedszkole Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, z tymczasową siedzibą               

ul. Kwiatowa 1w Chotomowie. 

 

KOORDYNATORZY KONKURSU 

Monika Zalewska, Katarzyna Wróblewska 

 

CELE KONKURSU  

 rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci 

 propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych, 

 uwrażliwienie dzieci  na piękno barw jesiennego krajobrazu 

 rozwijanie zainteresowań plastycznych 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs plastyczno - techniczny „Kolorowa jesień” adresowany jest  

do przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Chotomowie wraz  

z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.  

2. Format pracy: praca przestrzenna lub płaska o tematyce jesiennej wykonana dowolną 

techniką plastyczną z zastosowaniem jesiennych materiałów przyrodniczych(liście, 

kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębina, patyki) oraz dowolnych materiałów 

plastycznych.   

3. Uczestnicy konkursy wykonują pracę w domu, a następnie przesyłają jej zdjęcie  

do koordynatorów konkursu na adres: misie@przedszkolechotomow.pl  

lub teraped@przedszkolechotomow.pl . 
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4. Wraz ze zdjęciem należy przesłać informację na temat uczestnika konkursu: imię  

i nazwisko, wiek oraz nazwa grupy, do której uczęszcza w przedszkolu.  

5. 5.Przesłanie zdjęcia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna 

prawnego na udział dziecka w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu,  na publikację zdjęcia pracy na stronie internetowej Przedszkola 

Gminnego w Chotomowie oraz stronie Facebook’a   w celu  promocji konkursu oraz 

promocji  placówki. 

6. Dopuszczalna jest pomoc rodziców/opiekunów prawnych. Mile widziane są prace 

wykonane przez rodzeństwo uczęszczające do przedszkola. 

 

OCENA PRAC 

1. Prace będą oceniane na podstawie zdjęć przesłanych do organizatorów konkursu.  

Oceny prac dokona powołane przez organizatorów Jury. Prace będą oceniane w trzech  

kategoriach:   

 kategoria wiekowa 3,4- latków 

 kategoria wiekowa  5,6-latków  

 kategoria Rodzeństwo 

2. Na zdjęcia prac czekamy do 15.11.2020 r.    

 

KRYTERIA OCENY  

1. Walory artystyczne : kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 

2. Oryginalność, pomysłowość w zakresie zastosowania materiału przyrodniczego  

3. Zgodność pracy z tematem 

4. Estetyka wykonanych prac 

5. Samodzielność w wykonaniu pracy. 

 

NAGRODY  

1. Nagrody przewidziane są za zajęcie I , II oraz III miejsca w każdej kategorii 

konkursowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.  

 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej 

Przedszkola Gminnego w Chotomowie oraz na stronie Facebook’a przedszkola  

w dniu 18.11.2020 r.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!  

  


