WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS

,,W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH’’

Organizatorki konkursu:
Barbara Kowalczyk
Barbara Trybus
Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

Kielce, 2021r.
Zapraszamy
do udziału w konkursie

,,W zdrowym ciele – zdrowy duch’’
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28.. 10. 2022r.
2022
o godz. 1000
w sali oddziału III
w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach.

Cele konkursu:
- kształtowanie zdrowego stylu życia,
- wzmacnianie więzi dziecko - rodzic,
- integrowanie rodziny podczas wspólnych zajęć kulinarnych,
- usamodzielnianie dzieci podczas wykonywania prostych czynności
domowych,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości,
- rozwijanie zdolności kulinarnych,
- rozbudzanie zainteresowań zdrowym żywieniem,
- poznawanie różnorodnych
norodnych produktów spożywczych

Formuła konkursu:
Do dnia 25. 10. 2021r. należy przesłać filmiki z nagraniami przygotowywania
różnych potraw, przekąsek, przez dzieci wraz z Ich rodziną. Zachęcamy do
wzięcia udziału w konkursie. Nagrania zostaną zaprezentowane dzieciom
podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu 28. 10. 2021r., a zwycięskie filmiki
udostępnione na stronie naszego przedszkola.
Zasady uczestnictwa:
● konkurs w formie elektronicznego nagrania filmiku prezentującego
przygotowywanie dań przez dziecko i Jego rodzinę,
● w konkursie mogą uczestniczyć dzieci z wszystkich oddziałów z przedszkola
samorządowego nr 25 w Kielcach wraz z Ich rodzinami przygotowując posiłki,
● czas nagrania filmiku nie powinien przekroczyć 5 minut,
● konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6 lat,
●Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie nagrania wideo w
pliku mp4. Filmy prosimy udostępnić do pobrania z dysku Google.
Link do pobrania wraz z informacją nt. autora oraz tytułu
przygotowywanej potrawy prosimy wysłać jako
wiadomość e-mail do wychowawców grup. Wiadomość ta będzie
traktowana jako zgłoszenie do konkursu.Na filmiki czekamy do dnia
25. 10. 2021r.,
● po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane,
● finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 28. 10. 2021r. o godz. 10:00,
● w przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzega się odwołanie konkursu

Kryteria oceny:
Filmiki uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie
uwzględniać będzie:
● poziom zaangażowania dziecka w wykonanie potrawy,
● pomysłowość,
● walory estetyczne,
● wykorzystanie różnych produktów,
● walory prozdrowotne
Nagrody:
● w konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów,
● wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
● laureaci I, II, III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
Jury:
W skład komisji wchodzą 4 osoby:
Pani Jolanta Perlak – Patyńska – dyrektor,
Pani Barbara Trybus – nauczyciel,
Pani Barbara Kowalczyk – nauczyciel,
Pani Anna Iwan - nauczyciel
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie
………………………………….…….
(data, pieczątka, podpis Dyrektora)

organizatorzy:
Barbara Kowalczyk
Anna Iwan
Barbara Trybus

