
 

   TERMINARZ  KONKURSÓW 

DLA  PRZEDSZKOLI NA ROK  SZKOLNY 2021/2022 

 
 

 

 

1. "MÓJ MIKOŁAJ” – KONKURS PLASTYCZNY 
 

 Termin: 03.12.2021r. 

 

 

2. "PRZEDSZKOLAKI  ŚPIEWAJĄ" - KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
 

 Termin: 24.02.2022r.     godz. 10.00 

 

 

 

3. "KOLOROWA WIELKANOC" - KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ  

                                                               I  PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ 
 

 Termin: 29.03.2022r.   

 

 

 

4. "WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ" - KONKURS  RECYTATORSKI 
 

 Termin: 07.04.2022r.    godz. 10.00  

 

 

5. "ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI  " - KONKURS  TANECZNY 
 

 Termin: 12.05.2022r.   godz. 10.00  

 

 

6. „KWIATKI NA DZIEŃ MATKI” - KONKURS  PLASTYCZNY 

  

 Termin: 19.05.2022r. 

 

 

 

Do udziału w konkursach niezbędne jest dostarczenie podpisanej klauzuli RODO 

 

 



1. "MÓJ MIKOŁAJ" – KONKURS PLASTYCZNY 

 

 

Termin: 03.12.2021r.      

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• kultywowanie tradycji Świętego Mikołaja, 

• zainteresowanie dzieci tradycją, 

• rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, 

• kształtowanie wyobraźni plastycznej, 

• wyrabianie sprawności manualnych, 

• kształtowanie postaw ekologicznych – wykorzystanie materiałów naturalnych. 

 

Warunki konkursu:  

Wykonanie pracy plastycznej – Mikołaja, dowolną techniką w formie płaskiej 

(z wyłączeniem użycia gotowych elementów sztucznych). Do każdej pracy należy dołączyć 

metryczkę zawierającą: imię  i nazwisko, nazwę przedszkola.  

Prace stają się własnością  organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako 

materiału wystawowego. 

 

Ilość prac z danego przedszkola: 

PP Szczucin,  „Bajkowa Kraina”, „Ochronka”– 20 prac 

Borki, Maniów, Skrzynka, Słupiec, Zabrnie – 10 prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dostarczenia prac: 01.12 – 03.12.2021r. 

 



2. "PRZEDSZKOLAKI  ŚPIEWAJĄ" - KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
 

 

Termin: 24.02.2022r.      godz. 10.00 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, 

• przełamywanie bariery tremy, 

• promocja młodych talentów, 

• rozwijanie talentów estradowych, 

• kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa. 

 

Warunki konkursu:  

przedszkole reprezentuje jeden solista w każdej kategorii wiekowej i jeden zespół wokalny w 

każdej kategorii wiekowej. Wykonawcy prezentują jeden utwór, dostosowany do możliwości 

wokalnych, z tekstem odpowiednim do wieku dziecka. Czas prezentacji nie może 

przekroczyć 5 minut.  

Wykonawca może korzystać z własnego podkładu muzycznego – dostarczonego  

do organizatora mailowo w formacie mp3 lub na nośniku typu pendrive.   

Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgłoszeń uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 

mailto:sckib-szczucin@o2.pl


3. "KOLOROWA WIELKANOC" - KONKURS NA PISANKĘ LUDOWĄ   

                                                               I  PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ 

 

Termin: 29.03.2022r.    

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu:  

 podtrzymywanie i kultywowanie tradycji regionalnych, 

 pobudzanie wyobraźni plastycznej i rozwijanie sprawności manualnej,  

 wykorzystanie różnorodnych form zdobienia,  

 zachęcanie do twórczej aktywności, kształtowanie potraw ekologicznych 
 

Warunki konkursu: warunkiem konkursu jest wykonanie: 

 

* PISANEK (podstawą jest naturalne jajko lub wydmuszka) zdobionych różnymi  technikami 

(barwiona w naturalnych wywarach): 
 

pisanka tradycyjna: 

 wykonana techniką rytowniczą (drapana), batikową (pisana woskiem) lub innymi technikami 

(trawiona w kwasie, oklejana tradycyjnymi materiałami np.   bibułą, sitowiem) 
 

pisanka współczesna: 

wykonana różnymi technikami zdobniczymi np. decoupage, malowana farbami akrylowymi 

z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, 

mazaki, cekiny, guziki, plastelina, różnorodne ziarna) 

 

*STROIKÓW WIELKANOCNYCH ORAZ PALM – wyklucza się użycie materiałów 

współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, spraye, 

brokaty, itp.).  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac jako materiału 

wystawowego oraz przekazania ich do dalszej prezentacji.  

Najlepsze prace wezmą udział w Regionalnym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę 

Obrzędową Związaną z Okresem Wielkanocy w Tarnowie (22.03.2021 – 27.03.2021). 
 

Ilość prac z danego przedszkola: 

PP Szczucin,  „Bajkowa Kraina”, „Ochronka”– 20 prac 

Borki, Maniów, Skrzynka, Słupiec, Zabrnie – 10 prac 

 

 

Termin dostarczenia prac: 28.03 – 29.03.2022r. 



4. "WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ" - KONKURS  RECYTATORSKI 

 

Termin: 07.04.2022r.    godz. 10.00 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• upowszechnienie kultury żywego słowa, 

• wyrabianie pamięciowego uczenia się, 

• rozwijanie zdolności recytatorskich, 

• kształtowanie języka i wyobraźni literackiej, 

• popularyzacja literatury pięknej i twórczości poetyckiej, 

• wzbogacanie słownictwa, 

• kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa.   

 

Warunki konkursu:  

Recytator prezentuje dowolny utwór poetycki.  

Czas trwania prezentacji do 5 minut.  

Przedszkole reprezentuje 1 uczestnik w każdej kategorii wiekowej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgłoszeń uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 

mailto:sckib-szczucin@o2.pl


 

5. "ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI  " - KONKURS  TANECZNY 

 

Termin: 12.05.2022r.   godz. 10.00 

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• rozbudzanie zainteresowań tanecznych, 

• prezentacja różnorodnych form tanecznych, 

• rozwijanie poczucia rytmu, ruchu i dynamiki ciała, 

• umuzykalnienie, 

• popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych, 

• kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa. 

 

Warunki konkursu:  

W konkursie mogą brać udział zespoły liczące od 6 do 12 osób,  

w każdej kategorii wiekowej, prezentując jeden dowolny taniec lub suitę tańców.  

Czas wykonania do 7 minut.  

W konkursie dopuszcza się dowolne formy taneczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgłoszeń uczestników należy dokonać najpóźniej tydzień przed konkursem 

 

      Kontakt: tel., 14 643 64 96/ e-mail: sckib-szczucin@o2.pl 



 

6. „KWIATKI DLA MATKI” - KONKURS  PLASTYCZNY 

  

Termin: 19.05.2022       

Miejsce: Dom Kultury w Szczucinie 

 

Cel konkursu: 

• rozwijanie i promowanie talentów plastycznych, 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, 

• zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna otaczającego świata 

oraz zmian zaobserwowanych w przyrodzie, 

• zachęcanie do wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, 

• uwrażliwienie na barwy. 

 

Warunki konkursu:  

Wykonanie jednej pracy plastycznej według własnego pomysłu, format prac A-4, w dowolnej 

technice (forma płaska). 

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka i nazwę 

placówki.  

Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania 

jako materiału wystawowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin dostarczenia prac: 16.05 – 19.05.2022r. 


