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Cele główne:  

- kształtowanie właściwych nawyków dbania o zdrowie oraz promowanie  

postaw prozdrowotnych; 

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy; 

- rozwijanie inwencji twórczej dzieci; 

- kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyka zdrowego stylu życia; 

 

Cele szczegółowe: 

- zna zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania się; 

- integruje się z innymi uczestnikami zajęć; 

- zna zasady zdrowej rywalizacji; 

- rozwija wyobraźnię twórczą;  

 

Metody:  

-pogadanka,  

-praktycznego działania 

 

Formy:   

- indywidualna 

 

Pomoce dydaktyczne: kartki rożnego formatu – białe i kolorowe; kredki ; farby; gazety; pędzle; talerzyki 

papierowe; tacki papierowe; kubki papierowe; kleje; nożyczki; bibuła; wycinanki; pastele; aparat 

fotograficzny; regulamin konkursu; zgody dla uczestników konkursu; dyplomy; nagrody; ilustracje 

przedstawiające zdrowe nawyki żywieniowe. 

Przebieg 

1. Powitanie wszystkich przybyłych uczestników na konkurs – przedstawienie się prowadzących oraz 

przypomnienie tematu konkursu plastycznego. 

 



2. Złożenie przez uczestników zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych 

osobowych – wypełniają rodzice dzieci/ opiekunowie. 

 

3. Przedstawienie regulaminu oraz celów konkursu – pogadanka na temat zdrowych nawyków 

żywieniowych – przedstawienie ich na ilustracjach – swobodne wypowiedzi uczestników. Podanie 

ciekawych pomysłów na wykonanie pracy, zwrócenie uwagi na dowolność techniki i formy pracy 

konkursowej oraz podanie czasu w jakim należy je wykonać.  

 

4. Zaproszenie uczestników do zajęcia miejsca przy stolach oraz przygotowanie potrzebnych 

materiałów. Wykonanie indywidualnie prac konkursowych przez dzieci. Fotografowanie przebiegu 

konkursu. 

 
5. Prezentacja wykonanych prac konkursowych. 

 
6. Ocena prac przez 3- osobowe jury w składzie:  

1) pani Ewelina Jeziorska – instruktor sekcji plastycznej w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury   

2) pani Ewa Albrewczyńska – Malek – nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 

3) pani Elżbieta Lipska – kierownik Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu  

 

7. Ogłoszenie wyników konkursu – wręczenie dyplomów i nagród za I,  II, III miejsca oraz rozdanie 

pozostałym uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.  

 

8. Podziękowanie wszystkim przybyłym gościom za uczestnictwo oraz przekazanie informacji o 

wystawie wszystkich prac konkursowych w DOK-u oraz w Przedszkolu Tęczowym Zamieszczenie 

artykułów i foto-relacji z przebiegu konkursu w gazecie -Informatorze Dzierzgońskim jak również 

na stronach internetowych: 

             www.przedszkoledzierzgon.pl  ; www.dokdzierzgon.pl 

 

  



  

  

  

 


