W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„Jem zdrowo i kolorowo”
ZAPRASZAMY WSZYTSKIE DZIECI Z RODZICAMI DO UDZIAŁU
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNO - KULINARNYM
REGULAMIN KONKURSU
Celem konkursu jest:
- propagowanie wartości rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego;
- wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania;
- zachęcanie rodziców do włączania się w działania o prozdrowotne proponowane na terenie Przedszkola;
- uświadomienie, jak ważne jest jedzenie zdrowych posiłków,
- kształtowanie umiejętności prawidłowego przygotowania potraw,
- wyrobienie odpowiednich nawyków codziennego spożywania owoców i warzyw;
- kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za własne zdrowie,
- doskonalenie sprawności manualnych;
- rozwijanie wśród dzieci zdolności kulinarnych i fotograficznych.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dokumentacji fotograficznej czterech potraw
przygotowanych przez dzieci z pomocą rodziców. Potrawa powinna być efektem rodzinnego gotowania. Każda
potrawa powinna być przedstawiona na 4-5 zdjęciach.
Kryteria oceny:







zaangażowanie;
pomysłowość;
estetyka wykonania;
duży wkład pracy dziecka;
zgodność pracy z tematem;
wykonanie czterech potraw (co miesiąc inna).
Warunki uczestnictwa:






konkurs skierowany jest dla dzieci i rodziców;
dzieci zaprezentują zdjęcia przygotowanych potraw (4-5 zdjęć obrazujących różne etapy powstawania wybranej
potrawy);
na ostatnim zdjęciu powinna znajdować się gotowa potrawa z krótkim opisem oraz jej autor. Mile widziany strój
dziecka w kolorze zgodnym z tematem.
w nazwie zdjęcia należy umieścić imię i nazwisko dziecka, wiek oraz grupę.
Terminarz i uwagi końcowe:






zdjęcia potraw należy wysłać na adres mailowy nauczyciela grupy;
rozstrzygnięcie konkursu – luty 2021 roku;
I, II i III miejsce zostanie nagrodzone nagrodami rzeczowymi, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody
pocieszenia.
wyróżnione prace zostaną zamieszczone na wystawie w holu naszego Przedszkola.

Zakręć „kołem witaminowej fortuny” i wylosuj cztery potrawy, które wezmą udział w konkursie.

1) Z okazji DNIA POMARAŃCZOWEGO do 10.11.2020 r.
wykonaj jedną potrawę z warzyw lub owoców w
kolorze pomarańczowym. Do wyboru:

2) Z okazji DNIA ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWOFIOLETOWEGO do 30.11.2020 r.
wykonaj potrawę pt: „Karuzela smaków
egzotycznych” z owoców w kolorze żółtym.
Do wyboru jedna potrawa w kolorze żółtym lub
mieszanym (żółto-pomarańczowo-fioletowym):

3) Z okazji DNIA BRĄZOWO-BORDOWEGO do
31.12.2020 r. wybierz i wykonaj jedną potrawę:

4) Z okazji DNIA BIAŁEGO do 31.01.2021 r.
do wyboru jedna potrawa:

Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej Przedszkola.
Serdecznie zapraszamy do udziału !
Organizatorzy konkursu: Ewelina Plucińska, Anna Kuracha, Agnieszka Trąbczyńska, Wiesława Jóźwiak-Cybul.

