
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

pt. „Liściaki” 

dla dzieci uczęszczających do  

Przedszkola nr 16 we Wrocławiu 

 

 

Kto powiedział, że jesień jest smutna, 

że ma kolor szarego płótna, 

że jej prawie nie widać we mgle? 

A ja biegam wciąż za nią z ochotą. 

Kto to wszystko powiedział? 

Ja nie! 

Dla mnie jesień to pora wesoła, 

roześmiana i gwarna jak szkoła! 

Lśniąca skórką kasztana na trawie, 

w odlot ptaka wpatrzona ciekawie. 

Jesień – roztargniona malarka 

gubi farby po lasach i parkach, 

i znajduje brąz, czerwień i złoto! 

 

Marek Głogowski „Pora wesoła” 

 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości 

artystycznej dzieci. 

2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego w zakresie różnorodnych form i 

technik plastycznych. 

3. Wspieranie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. 

4. Dostrzeganie piękna natury i zwracanie uwagi na ochronę środowiska 

poprzez wykorzystanie materiałów naturalnych. 

 



REGULAMIN KONKURSU. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Tematem pracy konkursowej są: „Liściaki”. 

2. W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 16 we 

Wrocławiu. 

3. Organizatorami konkursu są Barbara Chmielnicka (grupa II), Ewa 

Pielichiewicz (grupa I) i Aleksandra Poraszka (grupa V). 

4. Prace konkursowe należy złożyć u wybranego organizatora konkursu 

w terminie od 27 IX 2021r. do 22 X 2021r. Praca ma być wykonana w 

formacie przestrzennym lub płaskim A3, A4. 

• Praca konkursowa może być wykonana z naturalnego materiału, 

jakim są jesienne liście, przy wykorzystaniu wybranej techniki 

plastycznej. 

• Jesienne liście muszą być motywem przewodnim pracy.  

• Uczestnicy konkursu powinni w kreatywny sposób przedstawić 

kolorową, polską jesień ukrytą w liściach. 

• Dzieci powinny wykorzystywać wyłącznie materiały podniesione 

z ziemi, znalezione, np. w lesie, na łące, w parku, w ogrodzie, gdyż 

konkurs ma na celu wzbudzenie postawy szacunku do przyrody (z 

tego względu nie zrywamy kwiatów czy liści z drzew). 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie, bez 

pomocy innych osób. 

6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

7. Każdy praca musi posiadać tytuł oraz dane uczestnika: imię i nazwisko, 

grupa (na odwrocie). 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatorów, spośród przekazanych prac 

wyłoni laureatów konkursu 27 X 2021r. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

• 3 – 4 latki, 

• 5 – 6 latki. 

 



3. Kryteria oceny prac: 

• estetyka wykonanej pracy, 

• oryginalność, pomysłowość, 

• zgodność pracy z tematem, 

• samodzielność w wykonaniu pracy, 

• walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 X 2021r. na stronie 

internetowej przedszkola oraz na tablicy przy wyeksponowanych 

pracach. 

5. W konkursie przewidziane są nagrody dla dzieci, które zajmą I, II oraz 

III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

6. Decyzja jury, dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz 

przyznania im nagród jest ostateczna. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na stronie 

internetowej przedszkola. 

2. Uczestnicy, biorący udział w konkursie, akceptują jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie 

internetowej przedszkola: http://zsp16.wroclaw.pl/p16wroclaw/ oraz 

na tablicy informacyjnej. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

• zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

• nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

przekazanych prac. 

 

Zachęcamy do udziału! 

Organizatorzy konkursu: 

Barbara Chmielnicka 

Ewa Pielichiewicz 

Aleksandra Poraszka 


