
RODZINNY KONKURS 

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA 

BOŻONARODZENIOWA” 
 

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, rodzinnych spotkań, wspólnego 

biesiadowania, śpiewania kolęd. Chcielibyśmy ten czas przybliżyć i wydłużyć poprzez pracę 

nad kartką. Projektowanie i wykonanie pracy może okazać się wyjątkowym sposobem na 

spędzenie czasu z bliskimi. Konkurs na Rodzinną Kartkę Bożonarodzeniową adresowany jest 

do rodzin dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 27 w Rzeszowie.  

 

Cele konkursu: 

 Zachowanie tradycji tworzenia kartek bożonarodzeniowych; 

 Prezentacja kartek bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej 

i narodowej; 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci; 

 Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodzin i społeczeństwa wobec sztuki 

oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 

 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne; 

 Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie 

czasu wolego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości 

inspirowanej życiem w rodzinie; 

 Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu. 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 27 w Rzeszowie, ul. Budziwojska 154, 

35-317 Rzeszów. 

Osoby odpowiedzialne: Ewelina Chotkowska, Małgorzata Nawojska. 

 



Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci z naszego przedszkola. 

2. Chętne rodziny mogą wziąć udział w konkursie, jednak każda grupa może zgłosić 

maksymalnie 3 prace.  

3. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę wykonaną techniką dowolną. 

4. Prace powinny być związane z tematyką związaną ze świętami Bożego Narodzenia. 

5. Do wykonanej kartki należy dołączyć informacje: 

 imię i nazwisko dziecka, 

 imiona i nazwiska osób zaangażowanych w wykonanie pracy, 

 wiek i numer grupy dziecka. 

 

Kryteria oceniania:  

 zgodność z tematem, 

 pomysłowość, 

 staranność wykonania, 

 wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych, 

 wkład pracy dziecka uczęszczającego do przedszkola. 

 

Termin i miejsce dostarczania prac: 

1. Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do wychowawczyń 

poszczególnych grup. 

2. Ostateczny termin dostarczenia prac mija 11 grudnia 2020 r.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

4. Prace plastyczne stają się własnością organizatora. 

 

 

Ewelina Chotkowska  

Małgorzata Nawojska 


