
Regulamin konkursu poetyckiego „Laurka – dla Papieża Polaka” 

 

ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE NR 4 W RADZIONKOWIE 

KOORDYNATOR – POMYSŁODAWCA: mgr Barbara Buchacz 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym  

– z Radzionkowa. 

 

2. Cele konkursu: 

cel główny: 

- uczczenie 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka- świętego Jana Pawła II  

cele szczegółowe: 

- zachęcanie do ekspresji językowej dzieci w tworzeniu wierszy rymowanych i „białych” 

oraz zachęcanie do ekspresji plastycznej (oprawy wiersza-laurki) 

- kształtowanie inwencji twórczej w wyrażaniu odczuć i emocji interpersonalnych 

- rozwijanie słownictwa dzieci w przedstawianiu własnych autorskich utworów literackich 

- kształtowanie poczucia przynależności językowej i twórczego myślenia poprzez poezję 

- kształtowanie kultury wypowiedzi ustnej, językowej- (piękna ojczysta mowa) oraz 

autorskiej wypowiedzi plastycznej (rysunek dziecka- autora wiersza) 

 

3. Uczestnik konkursu tworzy autorski wiersz z tytułem (minimum 4-wersowy)  

o dowolnej tematyce ( wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany). 

 

Uwaga! 

W roku szkolnym 2019/20 w przedszkolu są realizowane w sposób priorytetowy zajęcia   

z zakresu preorientacji zawodowej, stąd szczególnie mile widziane wiersze o różnych 

zawodach z tematyki : „Kim będę?”, ale to nie jest priorytet w indywidualnym wyborze 

internauty głosującego na wiersz przedszkolaka”. 

 

4. „Wiersz-laurka”- to połączenie pracy Rodzica- spisującego poezję dziecka oraz 

dziecka –autora wiersza, który wykona oprawę plastyczną do wymyślonego 

wiersza (całość pracy na jednolitym formacie kartki A4). 

 

5. Proponowane kryteria oceny „”wiersza-laurki”: 

- inwencja twórcza, oryginalność, pomysłowość autora-„poety” 

- samodzielna interpretacja oprawy plastycznej „ wiersza-laurki” 

- ogólny wyraz artystyczny –estetyka całościowa pracy- „laurki” 



 

6. Warunkiem udziału „wiersza-laurki” w konkursie jest: 

-przesłanie zdjęcia „laurki-wiersza” oraz oddzielnie informacji o autorze wiersza (imię  

i nazwisko autora „wiersza –laurki”, wiek dziecka –poety ) w terminie do 16.05.2020r. 

na adres e-mailowy: bajkazdalnie@gmail.com  

7.”Laurki-wiersze” w dniu urodzin papieża Polaka- 18.05.2020. –zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Nr 4 „BAJKA” w Radzionkowie. Każda 

„laurka- wiersz” otrzyma numer do głosowania nadany przez Organizatora. 

8. Głosowanie internautów rozpocznie się w dniu 19.05.2020.- drogą e-mailową na 

adres: bajkazdalnie@gmail.com 

9. Głosowanie internautów zakończy się w dniu 31.05.2020, a ogłoszenie  

wyników nastąpi w dniu 01.06.2020. na stronie internetowej przedszkola: 

www.bajka.radzionkow.pl  

 

Nagrody! 

Każdy uczestnik konkursu otrzyma DYPLOM (drogą elektroniczną), a jeżeli dostarczy 

osobiście oryginał „wiersza-laurki” do Organizatora konkursu –praca znajdzie się  

w księdze znajdującej się w Przedszkolu Nr 4 o tytule: „Bajkowa Księga Pamiątkowa-

małych poetów z Radzionkowa”. 

NAGRODA SPECJALNA dla najlepszego małego poety z Radzionkowa, wybranego przez 

głosujących internautów (można oddać tylko jeden głos na wybrany numer pracy-laurki) 

zostanie osobiście wręczona laureatowi w terminie określonym przez Organizatora 

konkursu: „LAURKA- DLA PAPIEŻA POLAKA”. 

Ważne! 

Rodzice, prawni opiekunowie autora wiersza wyrażają zgodę na udział dziecka  

w konkursie oraz publikację zdjęcia pracy konkursowej na stronie internetowej 

Przedszkola Nr 4 w Radzionkowie www.bajka.radzionkow.pl  

Do pracy konkursowej należy wypełnić i przesłać załącznik (RODO) z potwierdzeniem 

zgody na możliwość przedstawienia przez Organizatora informacji o konkursie: 

„Laurka-dla Papieża Polaka”  w lokalnej gazecie UM Radzionków. 

                                                  

 

Z serdecznym zaproszeniem- Barbara Buchacz 

 

 

 

 


