
 

Przedszkolny konkurs dla dzieci i rodziców 

„Wierszykowe trele – morele” 

Regulamin 

 

I. Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy                      

ul. Stawisińskiego 7, 87- 100 Toruń. 

II. Koordynatorzy konkursu: Anna Zięba, Renata Kędziora. 

III. Adresaci konkursu: dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2,  

( 3,4,5,6 – latki)  wraz z rodzicami. 

IV. Cel konkursu: 

 inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijanie 

talentów literackich, rozbudzania wyobraźni i kreatywności, 

 stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich 

pomysłów, 

 integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych, 

 sposób na alternatywne spędzanie czasu wolnego w rodzinnym gronie. 

       V. Warunki udziału w konkursie: 

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie wspólne ułożenie 

wiersza/rymowanki o  tematyce świątecznej. 

2. W treści wiersza/rymowanki musi znaleźć się co najmniej 5 spośród 10 

poniższych wyrazów/nazw (użytych w dowolnej formie i liczbie), tj.: 

święta, Mikołaj, pierniki, kolęda, choinka, rodzina, gwiazda, zima, 

prezenty, renifery. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę (wiersz/rymowankę).  

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone 

samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w 

Internecie, w książkach i czasopismach. 

5. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami 

wykonanymi przez dzieci. Powinna składać się maksymalnie z 10 

wersów (maksymalnie 750 znaków). Zapisana komputerowo na białej 

kartce A4. 



6. Pracę, należy dostarczyć do wychowawcy grupy, do której dziecko 

uczęszcza, w terminie do  09.12.2022r.  

7. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko 

autora, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej. Wszystkie informacje 

powinny być umieszczone na odwrocie pracy. 

8. Kryteria oceny pracy: pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu, 

wkład dziecka w pracę, wykorzystanie zalecanych zwrotów.  Oceny prac 

dokona komisja konkursowa w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. 3- 4 latki  

2. 5- 6 latki 

9.  Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej 

ocenionych przez komisję konkursową ( I-miejsce, II miejsce, III 

miejsce). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

10.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wykorzystaniem 

wiersza/rymowanki w następujących polach eksploatacji:  

a) na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu,   

b) prezentacja/ wystawa w holu dla rodziców w przedszkolu. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.12. 2022r.   

12. Wyniki konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej 

przedszkola oraz na tablicy, w holu dla rodziców Przedszkola Miejskiego 

Nr 2 w Toruniu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału  

w konkursie!!! 

 

 


