
                                                         
MAJOWA ŁĄKA  

                   Zapraszamy do udziału w konkursie - "Majowa łąka" 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"Majowa łąka” 

1. Celem konkursu jest kształtowanie i rozbudzenie wyobraźni dziecka oraz rozwijanie 
zainteresowań twórczych,  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych dziecka. 

2. Tematem konkursu jest Majowa łąka - praca przestrzenna  
 
3. Warunki uczestnictwa: 

 uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku  

3 – 4,  5 – 6 lat 

 technika prac –  wykonanie Piniaty 

Niezbędne produkty: 

• Mąka (2 szklanki) 
• Woda (2 szklanki) 
• Stare gazety  
• Balon 
• Kolorowa krepa 

Opis wykonania: 
 
1. Zrób klej z mąki 
Mąkę należy wymieszać w garnku z zimną wodą i podgrzewać na wolnym 
ogniu, aż powstanie glut. 
2. Gazetę porwij na paski, nadmuchaj balon 
3.Smarując paski klejem z mąki naklejamy na balona. 
4. …i tak warstwami. Nie może zostać nawet skrawek nie zaklejonego balona, 
poza ogonkiem (tym co wiążemy po nadmuchaniu). Warstw musi być 
naprawdę sporo (przynajmniej 5). Możesz sobie ułatwić równomierne 
obklejanie i użyć do tego celu gazet o różnych kolorach, np. pierwsza warstwa 
- żółte strony z Rzeczpospolitej, druga- białe z Wyborczej, trzecia- kolorowe z 
Chwili dla Ciebie itd. 
 



5. Kiedy cały balon jest już równomiernie obklejony, dajemy mu wyschnąć 
przy kaloryferze. Pewnie będzie do tego potrzebował około doby, może trochę 
mniej. 
 
6. Wyschnięty balon malujemy i obklejamy paseczkami kolorowego papieru.  

 

 każdy uczestnik może przygotować  max jedną pracę przestrzenną  
 rodziców  lub prawnych opiekunów prosimy o wykonanie zdjęcia swojej pociechy 

wraz z pracą 
 jury powołane do rozstrzygnięcia konkursu wyłoni  3 zwycięzców i 3 wyróżnienia 
 praca musi zawierać metryczkę –  z danymi dziecka: imię i nazwisko autora, wiek, 

grupa . 

4. Kryterium oceny prac: pod uwagę  brana będzie  oryginalność, pomysłowość oraz walory 
artystyczne i estetyczne prac.  
5. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 
 
6. Termin składania prac: do  22  maja 2020 roku.  
 
7.  Zdjęcia prosimy przesłać na  emaila mali_polanie_Majowalaka@interia.pl  ; następnie 
zamieszczone zostaną na stronie przedszkola. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 01 czerwca ; Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom,  
a osoby nagrodzone i wyróżnione nagrody książkowe. 
 
 9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy.              
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska 
i wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola, gdzie umieszczono informacje o 
konkursie. 
                       
 

 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ 

RADOŚCI Z TWORZENIA! 
                            

 

 

Organizatorzy: 

                  Elżbieta Ciechanowska,  Dominika Dziurleja, Kamila Kubikowska, Marta Owczarzak  

                             Justyna Rabiej, Maria Ruminiecka, Joanna Sagan,  Loreta Surman, Renata Wójcik 


