
Konkurs na zabawkę sensoryczną 

„Widzę, słyszę, czuję” 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie  

pt.: „Widzę, słyszę, czuję”. 
 

Zaprojektuj i wykonaj dowolną techniką ZABAWKĘ SENSORYCZNĄ, która będzie 

stymulowała narządy zmysłów, umiejętności komunikacyjne, manualne czy logiczne myślenie.  
 

Podpisane prace należy dostarczyć do pokoju nauczycielskiego do 27 marca 2023 r.  
 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.  
 

Regulamin konkursu: 
 

1. Postanowienia ogólne 

 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach. 

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII. 

2. Cele konkursu 

 Rozwijanie twórczości, zdolności i wyobraźni.  

 Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnościami. 

 Ukazanie uczniom sposobu wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do 

wykonania zabawek służących stymulacji naszych zmysłów.  

 Wykorzystanie wykonanych zabawek w różnych sytuacjach terapeutycznych. 

 Zaprezentowanie wykonanych prac całej społeczności szkolnej.  

3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką przez jedną osobę.  

 Zabawka powinna być na tyle trwała, aby nie zniszczyć się zbyt szybko pod wpływem 

użytkowania. 

 W celu stymulacji wielu zmysłów, zabawka powinna zostać wykonana z różnorodnych 

materiałów, które są ogólnodostępne i znajdują się w zasięgu ręki.  

 W przypadku przygotowania książki sensorycznej, powinna się ona składać z min. 5 

kartek w sztywnej oprawie. 

 Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 

- różnorodność użytych materiałów, 

- zgodność z tematem, 

- oryginalność, 

- pomysłowość, 

- estetyka i trwałość wykonania. 



 Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi i zostaną przekazane 

specjalistom pracującym w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach. 

 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku i danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Ząbkach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych dziecka na stronie 

internetowej szkoły, profilu Facebook Rady Rodziców  oraz w czasie wystawy  

w budynku szkoły. 

 Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.  

 Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

 

 

Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą prace należy składać do 27 marca 2023 roku  

w pokoju nauczycielskim lub bezpośrednio do nauczycieli wspomagających.  

 

Życzymy powodzenia! 

Nauczyciele wspomagający 

 

 

 


