
                                       

 

 

Ogólnopolski Konkurs Freblowski 

"JESIENNE OBRAZY" 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim "JESIENNE 

OBRAZY". Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie. 

CELE KONKURSU:  

 Rozbudzanie fascynacji światem przyrody; 

 Zwrócenie uwagi na cykliczność występowania pór roku; 

 Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie; 

 Kształtowanie kreatywności i wyobraźni; 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przy użyciu darów; 

 Nawiązanie współpracy przedszkoli freblowskich; 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci (pod kierunkiem 

nauczyciela) wykonują  pracę na temat "Jesienne Obrazy". Każda placówka może przesłać 

max. 3 prace konkursowe. Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz sfotografowane prace prosimy 

przesłać na adres e-mail: adzielec@interia.pl  do 10-go października 2017 roku.  

TECHNIKA:  

Praca wykonana w formie przestrzennej z połączenia darów natury z Darami Froebla. 

FORMAT PRAC:  

Dowolny, (każda fotografia pracy powinna zawierać metryczkę z następującymi 

informacjami: nazwę, adres przedszkola, numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna). 
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 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:   

Wyniki głosowania będą znane 27 listopada 2017r. i ogłoszone na stronie internetowej 

przedszkola www.ppplastusiowo.szkolnastrona.pl oraz na profilu FB wyżej wymienionej 

placówki.  Dyplomy uczestnictwa i nagrody zostaną przesłane na adres placówek w ciągu 

dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu. Komisję konkursową stanowią  dzieci  

uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 54 w Szczecinie i ich rodzice. Organizator 

zobowiązuje się do przygotowania na terenie przedszkola wystawę przesłanych prac, która 

zostanie zaprezentowana wszystkim grupom przedszkolnym. Każde dziecko wraz z rodzicem 

będzie mogło zagłosować na ich zdaniem najciekawszą pracę. 

NAGRODY:   

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy wraz z podziękowaniami, a autorzy trzech 

najwyżej ocenionych prac nagrody specjalne. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora konkursu:  

Adriana Aleksiejew, tel. 507 025 591, adzielec@interia.pl 

Ewa Jabłońska, tel. 513 587 449, ewajxxx@gmail.pl 

Małgorzata Koszewska, tel. 600 883 522, gosiag10@vp.pl 
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……………………………. 

Pieczątka  placówki 

 

Karta zgłoszenia placówki do udziału  

w Ogólnopolskim Konkursie Freblowskim  

„Jesienne obrazy” 

 

 

Nazwa placówki 

………………………………………………………………………… 

Adres 

placówki……………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego prace: 

……………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

  …………………………………… 

                                                                                                  Podpis dyrektora 


