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Podsumowanie konkursu  

Chętne przedszkolaki wraz z rodzinami mogły wykonać najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową- technika 

oraz format pracy były dowolne. Wspólne tworzenie kartki miało kultywować tradycje bożonarodzeniowe, 

wzmacniać więzi rodzinne poprzez wspólne działanie i spędzony razem czas oraz rozwijać wrażliwość 

plastyczną dzieci. 

Konkurs trwał od 1.12.2021r. do 18.12.2021r. Wpłynęły 33 prace. Dominowały prace płaskie, ale pojawiło się też 

parę przestrzennych. Do stworzenia kartek wykorzystano wiele materiałów takich jak: plastelina, włóczka papier 

kolorowy, bibuła, pomponiki, brokat, farby i kredki, patyczki, igliwie, wata, wstążki, dzwoneczki, koralki oraz 

pudełko. 

Wybór był niezwykle trudny, gdyż wszystkie prace były piękne i starannie wykonane. Komisja wzięła pod uwagę 

głównie pomysłowość, trud włożony w wykonanie pracy oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, stąd 

nagrodzone prace zawierały takie symbole Bożego Narodzenia jak: stajenka, choinka, bombki, prezent. 

Komisję szczególnie zachwyciło 7 prac. Przyznano 3 nagrody główne dla: Wiktora M. i Tomasza B. z grupy Sów 

oraz dla Szymona T. z grupy Wiewiórek, a także 4 wyróżnienia dla: Wojciecha K., Nikodema W., Jakuba Sz. z 

grupy Misiów oraz dla Antoniego M. z grupy Pszczółek. Dzieci dostały dyplomy oraz główne nagrody rzeczowe. 

Reszta dzieci otrzymała również dyplomy oraz mały upominek.  

Bardzo dziękujemy dzieciom oraz ich rodzicom za udział w konkursie: za zaangażowanie,  poświęcony czas oraz 

za ogromną kreatywność.  

 Gratulujemy! 

 



NAGRODY 

Wiktor M. – gr. „Sowy” 

Tomek B. – gr. „Sowy” 

Szymon T. – gr. „Wiewiórki” 



WYRÓŻNIENIA 

Antek M. – gr. „Pszczółki” 

Kuba Sz. – gr. „Misie” 

Nikodem W. – gr. „Misie” 

Wojtek K. – gr. „Misie” 



Prace konkursowe: grupa 

„Misie” 



Wyróżnione prace: grupa „Misie” 

• Kuba Sz. 

• Nikodem W. 

• Wojtek K. 



Prace konkursowe: grupa 

„Wiewiórki”  



Nagrodzona praca: grupa 

„Wiewiórki” 

• Szymon T. 



Prace konkursowe: grupa 

„Pszczółki” 



Wyróżniona praca: grupa 

„Pszczółki” 

• Antek M. 



Prace konkursowe: grupa 

„Sowy” 





Nagrodzone prace: grupa 

„Sowy” 
• Wiktor M. 

• Tomek B. 


