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Podsumowanie konkursu 

W dniach 13.04.22r. -16. 05.22r. w naszym przedszkolu odbył się rodzinny konkurs pt. „Nasza gra planszowa.”

Chętne przedszkolaki wraz z rodzinami mogły wykonać grę planszową- technika oraz format pracy były dowolne. Wspólne

tworzenie gry miało wzmacniać więzi rodzinne poprzez wspólne działanie i spędzony razem czas oraz rozwijać umiejętności

oraz wrażliwość plastyczną dzieci. Poza tym granie w gry planszowe uczy wielu umiejętności, a szczególnie rozwija

myślenie, mowę, umiejętności matematyczne, wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Na konkurs dotarło 8 gier. Prace były pięknie i starannie wykonane. Zawierały samodzielnie wykonane pudełka,

pionki, instrukcje, a nawet kostki. Gry posiadały swoje nazwy np. „Urodziny Żyrafki”, „Ptaki”, „Aktywny chińczyk”, „Spacer po

Goczałkowicach”, „Ptasie przygody”, „Minecraft” oraz „Przygoda piratów.” Komisja wzięła pod uwagę głównie pomysłowość,

trud włożony w wykonanie pracy, a także zgodność z regulaminem czyli czy gra zawierała jej podstawowe elementy, a

mianowicie: instrukcję, kostkę oraz pionki. Komisję szczególnie zachwyciły 4 prace, którym przyznano nagrody główne. Były

to gry, które wykonali: Filip S. z grupy Misiów, Nikola P. oraz Piotr G. z grupy Sów i Halinka G. z grupy Wiewiórek.

Wyróżnione zostały gry Marysi F. z grupy Pszczółek, Wojtka K. oraz Nikodema W. z grupy Misiów. Dzieci dostały dyplomy

oraz główne nagrody rzeczowe. Reszta dzieci otrzymała również dyplomy oraz upominki.

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

kreatywność. Gratulujemy! Wszystkie gry można obejrzeć w przedszkolnej szatni.

Życzymy wszystkim uczestnikom, a także reszcie przedszkolaków wielu pięknych chwil spędzonych podczas

rodzinnych rozgrywek. Bawcie się dobrze!



Nagrody

• Piotr G. – gr. „Sowy”

• Nikola P. – gr. „Sowy”

• Halinka G. – gr. „Wiewiórki”

• Filip S. – gr. „Misie”



Wyróżnienia

• Marysia F. – gr. „Pszczółki’

• Wojtek K. – gr. „Misie”

• Nikodem W. – gr. „,Misie”



Nagrodzeni z grupy „Sów”



Gra „Minecraft” stworzona przez 

Piotrka G. z rodziną



Gra „Ptasie Przygody” 

stworzona przez Nikolę P. z 

rodziną



Nagrodzona gra „Spacer po Goczałkowicach” 

wykonana przez Halinkę G. z grupy „Wiewiórek” z 

rodziną



Nagrodzona gra „Przygoda Piratów” 

wykonana przez Filipa S. z grupy „Misiów” z 

rodziną



Wyróżnione prace z grupy 

„Misiów”
Gra „Urodziny Żyrafki” wykonana 

przez Nikodema W. z rodziną

Gra „Aktywny Chińczyk” 

wykonana przez Wojtka K. z 

rodziną



Prace z grupy „Pszczółek”

Wyróżniona praca Marysi F. z rodziną 

Praca Moniki W. z rodziną


