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educational system can be seen especially in the connection with the 
implementation of public administration reform which runs through different 
phases. The aim of this article is to provide an insight into the problemmatic of 
pre-school institutions in the Slovak Republic. 
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MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

KONKURS  PLASTYCZNY 

„MOJE  ULUBIONE  POSTACIE  

Z  BAŚNI,  BAJEK,  BAJECZEK…” 

onkursy i quizy to dla naszych dzieci nie nowość. Stanowią one stały 
element w działalności pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
a dla nauczycieli są inspiracją w poszukiwaniu wciąż nowych pomysłów. 

Od najmłodszych lat staramy się pobudzać wyobraźnię dzieci m.in. przez 
czytanie im baśni, bajek, bajeczek... To właśnie z bajki o Kopciuszku przedszkolaki 
dowiadują się o tym, że w życiu nie jest ważne bogactwo, ale dobre serce. Skrom-
ność i pracowitość to, z kolei, wartości pozytywne przedstawiane w Bajce o rybaku 
i złotej rybce. 

Odwołując się do wyobraźni dziecięcej, postanowiłyśmy zorganizować 
Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pod tytułem „Moje ulubione postacie 
z baśni, bajek, bajeczek…”. Inicjatorkami konkursu były nauczycielki z grupy  
5- i 6-latków Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 w Częstochowie: 
Małgorzata Mielczarek, Agnieszka Pepłowska-Warych, Barbara Niklewicz i Jadwi-
ga Wojciechowska. 

Celem naszego działania było rozwijanie inwencji plastycznej i twórczej dzieci 
oraz umożliwienie im wyrażenia własnych przeżyć, doznań i zdobytej wiedzy. 
Znając zamiłowanie naszych podopiecznych do zabaw dramowych, tworzenia 
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scenek „pudełkowych” i mini-teatrzyków, pragnęłyśmy rozbudzić zainteresowania 
dotyczące animacji i choreografii teatralnej. Z własnego doświadczenia wiemy, że 
już kilkuletnie dziecko potrafi „ożywić” każdy przedmiot użyty podczas zabawy. 
Uznałyśmy, że prace powinny być wykonane w formie przestrzennej, dowolną 
techniką plastyczną. Sugerowałyśmy wykonanie lalek, pacynek, figurek, postaci-
bohaterów z dziecięcych bajkowych utworów literackich i filmowych. 

Nas, jako organizatorów, ucieszył fakt ogromnego zainteresowania konkursem, 
o czym świadczyła liczba nadesłanych prac. Chociaż konkurs skierowany był głównie 
do starszych grup przedszkolnych (5- i 6-latków) oraz oddziałów „0” szkół podsta-
wowych, z przyjemnością odbierałyśmy prace wykonane przez nawet czteroletnie dzieci. 

W pracach niezależnej komisji konkursowej uczestniczyły: dr Ewa Piwowarska 
– wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz mgr Elżbieta 
Szymańska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie. Rozstrzyg-
nięcie konkursu miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2010 roku. Komisja ogłosiła 
wyniki i nagrodziła laureatów naszego konkursu. 

W naszym przedszkolu zorganizowana została pokonkursowa wystawa wszyst-
kich prac. Ukazała ona różnorodność w konstrukcjach, użytych materiałach, 
a przede wszystkim oryginalność i pomysłowość uczestników zmagań. Poprzez 
dziecięce spojrzenie, postaci uzyskały cechy umożliwiające szybką i bezbłędną 
identyfikację bohaterów znanych bajek, filmów i utworów literackich dla naj-
młodszych. 

Dzięki nawiązanej współpracy z nauczycielami bibliotekarzami z Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, prace dzieci zostały 
również zaprezentowane w budynku biblioteki, jako wystawa towarzysząca 
„Bajkowym Spotkaniom” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Spo-

łecznej Cała Polska czyta dzieciom, a także podczas 
Częstochowskich Dni Rodziny. 

W naszych działaniach duże wsparcie otrzy-
małyśmy od mgr Sylwii Kurcab – nauczyciela 
konsultanta RODN „WOM” w Częstochowie. 

Mamy nadzieję, że zabawa w tworzenie lalek 
i kukiełek do dziecięcych teatrzyków dostarczyła 
wykonawcom prac wiele satysfakcji oraz stworzyła 
nauczycielom okazję do przybliżenia naszym naj-
młodszym wychowankom magicznego świata wy-
obraźni. 

Zainteresowanie i pozytywny odbiór konkursu 
pt.: „Moje ulubione postacie z baśni, bajek, ba-
jeczek...” zachęca nas do planowania kolejnych, 
nowych, ciekawych działań. 

Jadwiga Wojciechowska  


