KONKURS PRAKTYCZNO-TECHNICZNY  WEWNĄTRZSZKOLNY  ŚWIETLICOWY

Regulamin konkursu praktyczno-technicznego,
pt. „Sprawne rączki mam, warcaby zrobię (zjem) sam!”
Warcaby – gra planszowa powstała w XII wieku, najprawdopodobniej na południu Francji
lub w Hiszpanii. Gra posiada wiele odmian, spośród których uważane za dyscyplinę sportową
są jedynie warcaby polskie (stupolowe) nazywane też międzynarodowymi.
Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie gry planszowej „Warcaby”.
Im śmielsze pomysły, tym lepiej, a może nawet smaczniej… 
Cele konkursu:




rozbudzenie kreatywności i inwencji twórczej dziecka;
rozwijanie indywidualnych zdolności praktycznych;
rozbudzenie zainteresowania różnymi technikami;



popularyzacja przyjemnej oraz pożytecznej formy spędzania czasu wolnego;




aktywizacja wyobraźni i czerpanie satysfakcji z efektów własnej pracy;
wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Zasady konkursu:







konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły;
w konkursie mogą wziąć udział dzieci zapisane do świetlicy szkolnej;
prace wykonujemy z tego co aktualnie mamy w domu – wdrażamy recykling twórczy;
technika: dowolna!;
przyjmujemy prace indywidualne i zbiorowe (przy współudziale rodziny);
prace przesyłamy drogą elektroniczną (poprzez platformę Teams) w formie zdjęć,
w trzech etapach (podczas wykonywania gry planszowej - 01, efekt końcowy - 02 oraz
w trakcie rozgrywki - 03) do swoich wychowawców;
Strona 1 z 2

KONKURS PRAKTYCZNO-TECHNICZNY  WEWNĄTRZSZKOLNY  ŚWIETLICOWY









prace (zdjęcia) należy podpisać:
- imię i nazwisko dziecka, klasa, imiona współautorów;
prace zostaną ocenione przez jury, które wybierze finalistów konkursu, przyznając
kolejno I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
- pierwsza kategoria wiekowa - uczniowie z klas I;
- druga kategoria wiekowa: uczniowie z klas II;
- trzecia kategoria wiekowa: uczniowie z klas III;
- czwarta kategoria wiekowa: uczniowie z klas IV;
decyzje jury będą wiążące i ostateczne;
kryteria oceny:
- oryginalność, kreatywność i estetyka wykonania gry planszowej „Warcaby”.
termin trwania konkursu: 23/11/2020 – 14/12/2020
podanie wyników nastąpi na stronie szkoły https://sp34.waw.pl/strona/konkursy oraz
https://sp34.waw.pl/strona/galeria: 21/12/2020

Organizator:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Szkoła Podstawowa nr 34
Katarzyna Sas
oraz
Wychowawcy poszczególnych klas świetlicy szkolnej
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