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Cele ogólne konkursu:

o
.
o
o
o
o
o
.

Kształtowanie procesu twórczego dzieci 6-letnich paprzez tworzenie pracy na
podany temat z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych

(rrK);

Stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozłviązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wylrodzących się
z edukacji matematycznej i informatycznej;
Kształtowanie postawy zaangażawania w sprawy własnego środowiska;
Aktywizaqa ipodniesienie świadomościprozdrowotnej dzieci;
Dbałośco zdrowie;
Dbałośćo środowiskonaturalne;
Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczoŚci i kreatywności poprzez
stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych ronlliązań programowych,
ar ganizacyjnych lub metodycznych ;
Zminimalizowanie stresu zlńązanego z przysńym pobytem dzieci w szkole.

Cele szczegółowe konkursu:

.
.
o
.
o

ZaproJektowanie przezuczestnika konkursu wzoru nadruku na maseczkę.
Rozrvrjanie indywidualnych zdolności manualnych oraztechnicznych uczniów.
WdraŹanie do estetycznego wykonania prac według własnych pomysłow.
Stwarzanie warunków do zdobywania

i paszerzaniawiedzy z zakresu kodowania.

Popularyzacja umiejętności kodowania oraz zwiększenie świadomościznaczenia
informatyki w zyciu zawodowym i społecznym.
Rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji

o
o Kształtowanie umiejętności odczytywania uproszczonych
o
o
o

piktogramów, znaków informacyjnych.

Promowanie wśrodnajmłodszych postaw ekologiczno_społecznych.
Popularyzacjawiedzy dotyczącej edukacji prozdrowotnej.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

rysuŃów,

.
.
o
o
o
o

Rozbud zanie fantazji, vłyobrńni' inwencji tworczej i kreatywności,
Rozwrjanie spostrzegawczości, kojarzenia i logicznego myślenia;
Poszerzanie wspołpracy mięózy placówkami i rożnymi instytucjami;
Integracjaprzedszkolakow ze społecznościąszkolną SP nr 1 w Kielcach;

Uatrakcyjnienie nauczania.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych umozliwiających budowanie ptzez dziecko
poczucia własnej wartoŚci.

Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs

2.

przeznaczony jest dla dzieci 6 letnich z przedszkoli z terenu Kielc;
Tematem konkursu jest zakodowanie, zaprojektowanie i stworzenie wzoru nadruku na
maseczkę'

umieszczona jest sieó
kwadratowa, należy pokolorowaó kwadraty taĘ aby powstał ,,pikselowy'' rysunek
na maseczkę.
b) Druga kartka powinna zawieruć kod (np. kolor czerwony A3, 87 ..., kolor błękitny
- A5, C4 ..)
Jedno Przedszkole moze nadesłac maksymalnie dwie prace konkursowe.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą mailową pliku

a) Prace powinny być wykonane na kartce A5' na której

3.
4.

(w formacie .png, 'jpeg, 'bmp, .gifl 'tif) pracy konkursowej do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kielcach do dnia 12 lutego 2021 roku, na jeden z poniższych adresow (do
wyboru). W tytule prosimy wpisać: ,,Konstruowanie przez kodowanie z Jedynką''.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Leopolda Staffa 7
Ż5-41B Kielce

mail do kontaktu:
andrzej. pustula@sp

1

.

kielce. eu

iwona. koscielecka@sp
marta. okopien@sp

elzbieta. lis@sp

5.

I

.

1
1

.

.

kielce. eu

kielce. eu

kielce. eu

Do pracy należy dołączyć skan załącznika 3., podając:
/ imię,
,/ nazwisko,

ł
ł
/
{

grupę,

miejscowość'
na^łłęplacówki, telefon adres,
imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu'

prac naleŻy dołączyć rowniez kartę uczestnictwa (załącznlk ff 1), ktorą powinien
podpisac rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka, informację
(załączn\k nr 2) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na
umieszczenie wizerunku dziecka w mediach. Prace bez kompletnych informacji, nie

6. Do

7.

będące złłiązanez tematem oraz dostarczone po wyznaczonym terminie nie zostaną
dopuszczone do konkursu.
Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

Do oceniania nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.
Do 25 lutego Ż021r. Jury (bez udziału uczestników konkursu) wybierze najciekawsze

8'

prace' najlepiej ilustrujące temat przewodni.
Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysfuguje odwołanie).
Wybrane przez Jury prace umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej
SzkoĘ Podstawowej nr 1 w Kielcach www'sp1.kielce.eu. Udział w konkursie jest

równoznaczny z wyrazeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć nadesłanych
prac konkursowych.
9. Udział w konkursie jest równoznacmly z akceptacją regulaminu.
10. Finaliści konkursu otrzymająpamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
ll.Wszelkie kwestie, które nie zostńy uwzględnione w regulaminie rozstrzyga
Organizator.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu.

Organizatorzy;

Dyrełtor SPl:
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