
MÓJ PRZYJACIEL MIŚ 

- konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

Od 2002 roku 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia,
z  tej  okazji  Miejska  Biblioteka  Publiczna  –  oddział  dziecięcy  w Wałczu 
ogłasza konkurs plastyczny –„Mój przyjaciel Miś ‘’ dla dzieci w wieku 3-6 
lat.
Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na 
całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nami 
chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się 
również  jednym  z  ulubionych  bohaterów  literatury  dziecięcej  i  na  stałe 
zagościł w świecie bajek.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

• przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,

• inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci 
poprzez  przedstawienie  sylwetek  misiów  jako  bohaterów 
literackich,

• kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

• rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej,

• kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych:
- grupa 3 i 4 latków, 
- grupa 5 i 6 latków.

Wymogi dotyczące prac:

• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej 
przedstawiającej  postać  ulubionego  misia  –  bohatera  literatury 
dziecięcej.

• Uczestnicy  konkursu  wykonują  prace  wybranymi  przez  siebie 
technikami  plastycznymi  (rysowanie,  wyklejanie,  wydzieranie 
grafika, kolaż itp.)

• Format prac jest dowolny

• Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci

• Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę 

• Placówka  biorąca  udział  w  konkursie  może  dostarczyć  dowolną 
liczbę prac

• Do  zgłoszonych  prac  muszą  być  dołączone  oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1)

• Każda praca musi być opisana metryczką na odwrocie pracy(imię i 
nazwisko autora pracy, wiek ,nazwa placówki i adres, tel.) załącznik 
nr2

Termin dostarczenia prac:

Prace należy składać u organizatora do dnia 21 listopada 2018 r.
Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna – oddział dziecięcy
Plac Zesłańców Sybiru 3
78-600 Wałcz

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Kryteria wyboru i oceny prac:

Wykonawcy prac zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe: dzieci 3-4 letnie 
i dzieci 5-6 letnie.



W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca (I,II,III).Prace oceniać 
będzie komisja powołana przez organizatorów. 

Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: samodzielność wykonania, 
pomysłowość, stopień trudności technik i staranność wykonania.

Nagrody:
W  każdej  grupie  wiekowej  przyznawane  będą  nagrody  i  dyplomy  za 
zdobycie I,II,III, miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy za udział.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r.

Laureaci  konkursu  o  wygranej  zostaną  poinformowani  telefonicznie. 
Odbiór nagród nastąpi w siedzibie biblioteki.

Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora. 

Regulamin 
konkursu plastycznego z okazji 

Światowego Dnia Pluszowego Misia

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wałczu
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