Przedszkole Miejskie nr 202
zaprasza do udziału w konkursie rodzinnym

„MATEMATYCZNA GRA
PLANSZOWA”

KONKURS RODZINNY ,, MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA”
Celem konkursu jest:
− Pogłębianie zainteresowań matematycznymi grami planszowymi;
− Kształtowanie pojęć matematycznych i umiejętności przeliczania;
− Pobudzanie dziecięcej wyobraźni i pomysłowości podczas projektowania i tworzenia gry
planszowej (planszy, instrukcji oraz pionków);
− Kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej;
− Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci i rodziców;
− Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.
Regulamin:
- Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi.
- Każda rodzina może zgłosić 1 pracę konkursową – rodzeństwa przygotowują grę wspólnie.
- Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu matematycznej gry planszowej o formacie nie
większym niż A2.
- Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję,
planszę, pionki do gry, ewentualnie inne potrzebne elementy.
- Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z informacją o danych uczestnika: imię i
nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Uczestników wypełnionej karty
zgłoszeniowej i oświadczenia rodzica do siedziby Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi, do skrzynki
znajdującej się w szatni przedszkola – dokumenty powinny znajdować się w podpisanej i zaklejonej
koszulce foliowej.
- Prace konkursowe prosimy dostarczać do dnia 29 marca 2021 roku.

Ocena prac:
- Organizator konkursu powoła jury, które dokona oceny zgromadzonych gier i przyzna I, II i III miejsce
oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a laureaci dodatkowo nagrody
rzeczowe.
- Kryteria oceny prac:
• Kreatywność
• Estetyka pracy
• Widoczny udział dziecka w wykonaniu gry
UWAGA!
Wszystkie gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

Zapraszamy do udziału.
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Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................
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Oświadczenie rodzica
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
w konkursie recytatorskim „MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA”
organizowanym przez PM nr 202 w Łodzi,
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
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