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Organizatorzy konkursu: 

Grupa nieformalna „Bo jak nie my to kto?” 

Zespół Szkół w Nagoszynie 

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej 

Cel konkursu:  

- popularyzacja innowacyjnych zajęć rozwijających logiczne myślenie, 

cierpliwość, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, koordynację 

wzrokowo-ruchową u dzieci w wieku przedszkolnym  

- popularyzacja miejsc związanych z Małą Ojczyzną 

- propagowanie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu 

-   rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 
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Konkurs polegać będzie na ułożeniu całości kompozycji z puzzli w ilości 

od 60 - do 120 części (zależnie od wieku uczestników konkursu) w jak 

najszybszym czasie.  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z gminy Żyraków reprezentujące 

swoje oddziały przedszkolne. Reprezentantami szkoły jest trzyosobowa 

grupa składająca się z: jednego dziecka czteroletniego, jednego dziecka 

pięcioletniego i jednego dziecka sześcioletniego. 

2. Każda placówka może zgłosić po jednej drużynie. 

3. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zorganizowaniem: 

a) zajęć warsztatowych z układania puzzli „Puzzlowe 

eksperymentarium”  

b) zajęć regionalnych „Poznaj swoją Małą Ojczyznę” 

 

4. Termin zgłaszania drużyn do 31 maja 2019 roku na adres: 

zspnagoszyn@interia.pl 

 

 

Konkurs układania puzzli odbędzie się 12 czerwca  2019 roku 

o godzinie 930 w Zespole Szkół w Nagoszynie 

 

 

Zasady oraz przebieg turnieju układania puzzli: 

1. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie dzieci 

będą podzielone na trzy grupy wiekowe: czterolatki, pięciolatki, 

sześciolatki i będą układać puzzle na czas. W drugim etapie dzieci będą 

pracować w zespołach reprezentujących szkoły. W ostatniej części 

konkursu przedszkolne zespoły będą mieć za zadanie ułożyć z rozsypanki 

jeden ze znanych zabytków gminy Żyraków, zaś dodatkowe punkty 

będą przyznawane za rozpoznanie ułożonego obiektu. 

2. Jury konkursu podczas rywalizacji będzie zapisywać ilość punktów 

uzyskanych przez przedstawicieli reprezentujących szkoły.  

3. Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 
Bibliografia: 

Opracowania fotograficzne zabytków Gminy Żyraków np. www.gminazyrakow.pl 
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GMINNY TURNIEJ UKŁADANIA PUZZLI 

„PUZZLOWA CORRIDA” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY  

 

 

 

 

Nazwa oraz 

adres szkoły 

biorącej udział w 

konkursie 

 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 

Imiona i 

nazwiska dzieci 

wchodzących 

 w skład drużyny 

 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. …………………………………………….... 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

motywującego 

 

 

.......................................................................... 

 

Kontakt 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


