
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - 
TECHNICZNEGO 

 pod hasłem "Książeczka sensoryczna - dotykowa", 
organizowanego przez 

Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino 
 
 

Hasło konkursu:  
„Książeczka sensoryczna - dotykowa” 

praca plastyczno - techniczna 
 
 

1. Cel konkursu. 

1) rozwijanie wrażliwości sensorycznej u dzieci, 

2) rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka, 

3) rozwijanie zdolności manualnych, 

4) poszerzanie wiedzy z zakresu łączenia różnych technik plastyczno – 
technicznych, 

5) zintegrowanie środowiska przedszkolnego z środowiskiem rodzinnym. 

2. Organizatorem jest Przedszkola Niepubliczne Bim-Bam-Bino – wszystkie 
nauczycielki. 

3. Do konkursu mogą przystąpić dzieci 3,4,5,6 letnie. 

4. Ramy czasowe trwania konkursu. 

1) Czas trwania konkursu: od 20.02.2023 do 13.03.2023 roku. 

2) Czas dostarczania prac: do 13.03.2023 roku. 

3) Do dnia 17.03.2023 roku Komisja Konkursowa, powołana przez 
organizatora rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów. 

5. Zasady przeprowadzania konkursu. 

1) Technika wykonania pracy plastyczno - technicznej:  



a) praca wykonana w formie książki (format A4), zawierająca 5 kartek 
zapełnionych z jednej strony, oraz 2 twarde okładki,  z doborem różnych 
materiałów (wata, filc, pianka, sznurek, wstążka, guziki, papier ścierny,  
itd.), 

b) książeczka nie powinna się zniszczyć podczas użytkowania, 

c) okładka tylna powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, oraz nazwę 
grupy, 

d) każdy uczestnik może wykonać jedna książeczkę (ważne w przypadku 
rodzeństwa). 

2) Do konkursu zgłaszane są prace wykonane przez dziecko z rodzicem. 

6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu  do 
24.03.2023 r. 

7. Zasady oceny prac. 

Komisja Konkursowa oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące 
kryteria: 

1) walory estetyczne i użytkowe, 

2) bogactwo doznań sensorycznych, 

3) pomysłowość, 

4) trwałość wykonanej pracy. 

8. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Przedszkola 
Niepublicznego Bim-Bam-Bino 

9. Zasady nagradzania. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Przyznanie nagród zostanie 
potwierdzone dyplomem. Fundatorem nagród jest Przedszkole Niepubliczne 
Bim-Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim 

10.  Postanowienia końcowe. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola 
Niepublicznego Bim-Bam-Bino i na tablicy informacyjnej dla rodziców. 
Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. 


