
Psary, dn. 22.04.2021

Regulamin konkursu: 

„Nazwa dla drzewa”

 W  II  połowie  2020  roku  w  ramach  zagospodarowania  terenu  wokół  budynku,

w którym mieści się  Gminny Żłobek w Psarach oraz Publiczne Przedszkole  dokonano

nasadzeń kilkudziesięciu drzew.  W pierwszą wiosnę, kiedy te drzewa będą zdobić teren,

postanowiliśmy nadać im imiona. Na propozycje czeka sześć drzew, które mieszczą się

wzdłuż ogrodzenia bezpośrednio przy wejściu na teren placówek. Wymyślenie nazw dla

tych roślin oddajemy najmłodszym organizując konkurs „Nazwa dla drzewa ”

Organizator: Gminny Żłobek w Psarach.

Cel: 

➔ Nadanie nazwy drzewom 

➔ Zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym środowisku

➔ Popularyzacja zachowań ekologicznych

➔ podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę wśród 

najmłodszych mieszkańców Gminy Psary

➔ Stworzenie najciekawszej, najpiękniejszej pracy plastycznej przedstawiającej 

drzewo.



Warunki uczestnictwa:

1. Do konkursu mogą przystąpić dzieci z Gminnego Żłobka w Psarach oraz dzieci       

z Przedszkola Publicznego w Psarach.

2. Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedna pracę plastyczną.

3. Praca powinna  być wykonana techniką dowolną według pomysłu dzieci                   

z wykorzystaniem różnych materiałów, jednak powinna ona być przedstawiona na 

kartce lub kartonie w wymiarze A3.

4. Drzewo przedstawione w pracy należy nazwać proponowaną nazwą dla 

rzeczywistego drzewa.

5. O tym, które drzewo zostanie nazwane, przez którego laureata zdecyduje komisja 

konkursowa.

6. Prace konkursowe należy podpisać  na odwrocie imieniem i nazwiskiem,  nazwą 

placówki oraz nr  telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Żłobka w Psarach                      

w wyznaczonym terminie.

8. Prace zostają przekazane do Gminnego Żłobka w Psarach i pozostają w jego 

dyspozycji.

TERMIN SKŁADANIA PRAC : 26.04.2021 – 20.05.2021

9. Oceny prac dokona niezależna  Komisja Konkursowa.

10.Komisja konkursowa będzie oceniała:

-  wkład pracy dzieci

- pomysłowość wykonania pracy

- zgodność pracy z tematem

- kreatywność w doborze nazwy dla drzewa.



Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2021 roku. 

Wyniki  konkursu  zostaną   ogłoszone  na  stronie  Gminnego  Żłobka  w  Psarach  :

www.zlobek.psary.pl  oraz na tablicach ogłoszeń żłobka i przedszkola.

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach :

1. Prace dzieci ze żłobka

2. Prace dzieci z przedszkola.

Nagrodą  w  konkursie  dla  pierwszych  3  miejsc  w  każdej  kategorii  (  tj.  żłobek

i przedszkole) jest możliwość nazwania - nadania imienia dla drzewa posadzonego

w otoczeniu budynku  obu placówek.  

 Zapraszamy do udziału w konkursie.

 Życzymy dobrej zabawy !!!

http://www.zlobek.psary.pl/

