
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZORGANIZOWANY Z OKAZJI DNIA DZIECKA  
 

TERMIN: CZERWIEC 2020r. 

ORGANIZATOR: 

PEDAGOG SZKOLNY WE WSPÓŁPRACY Z GKRPA  

 

ZADANIE KONKURSOWE:  

 Wykonanie pracy plastycznej lub literackiej pod tytułem: „Prawa dziecka”. 

 Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wierszyka, 

fraszki na temat praw dziecka. Wcześniej uczestnik zapoznaje się z informacjami 

przekazanymi przez pedagoga (Konwencja Praw Dziecka, inne) 

 

CELE KONKURSU :  

 Propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat własnych praw i obowiązków, wspomaganie rozwoju w 

przyjaznym i zdrowy środowisku, podkreślanie własnej wartości. 

  Propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

 Wskazywanie wartości społecznych, pozytywne inspirowanie, kształtowanie umiejętności określania 

cech dobrych i złych, umiejętności poszukiwania i wskazywania przykładów pozytywnego 

postępowania, wskazywania autorytetów wzorców (Janusz Korczak). 

 Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie zainteresowań, umiejętności artystycznych dziecka. 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:  

 W konkursie biorą udział uczniowie klas: 

 I – VIII Szkoły Podstawowej w Babiaku. 

 Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie, każdy uczestnik może oddać 

jedną pracę. 

 Uczestnik ma możliwość wyboru, może wykonać: 

 pracę plastyczną na temat praw dziecka (wykonana kredkami lub farbami); 

 pracę literacką na temat praw dziecka (wierszyk lub fraszka, tekst zapisany w 

programie Word); 
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 Pracę plastyczną uczestnik wykonuje na kartce z bloku formatu maksymalnie A3, 

gotową skanuje lub fotografuje i przesyła na adres mail: 

pedagog.spbabiak@interia.pl 

 Pracę literacką uczestnik wykonuje komputerowo, zapisuje w programie Word i 

przesyła jako załącznik na adres mail: pedagog.spbabiak@interia.pl  

 Przesyłane prace należy podpisać i podać klasę, w przypadku braku danych praca nie 

będzie brana pod uwagę. 

 Prace konkursowe przesłać należy do 5 czerwca 2020r.  

 Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na dysku klas w folderze Pedagog - 

klasy IV – VIII / informacja poprzez mail - klasy I – III.  

 W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody    

 

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu poprzez mail 

pedagog.spbabiak@interia.pl lub komunikator społecznościowy Messenger. 

Zachęcam do udziału. Pozdrawiam E.Albin . 
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