
Rodzinny Konkurs Świąteczny  

dla przedszkolaków oraz uczniów  

Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykaoskiej  
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Liczymy na Waszą kreatywnośd i zaangażowanie  

 

Zdjęcia prac można wysyład do 18 grudnia 2020r. przez Messengera do Agaty Ciesiółki. 

Udanej twórczości i mile spędzonego czasu! 

Samorząd Uczniowski, J. Górzna,  M. Kępa  

„Wyjątkowy Kalendarz Adwentowy” 



Kochani,  
 
jak co roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, organizujemy konkurs  
dla wszystkich uczniów i przedszkolaków uczęszczających do naszej szkoły.  
Ten rok jest wyjątkowy. Nie widzimy się z Wami, ale to nie przeszkadza nam  
w podtrzymaniu naszej szkolnej tradycji. W tym roku chcemy Was zaprosid  
do konkursu na Wyjątkowy Kalendarz Adwentowy. W konkursie udział mogą 
wziąd całe rodziny, więc pomoc dorosłych jest tu mile widziana   

Wspólnie z rodzeostwem, rodzicami, dziadkami, kuzynostwem itd. 
wymyślcie na każdy dzieo grudnia wyjątkowe zadanie lub niespodziankę dla 
bliskich. Mogą to byd np. niezapowiedziane odwiedziny u dziadków, wspólne 
pieczenie pizzy, godzinny spacer w lesie. A może znajdziecie jakąś akcję 
charytatywną i wpłacicie na nią kilka złotych? Możecie pomyśled również  
o przyrodzie i zrobid dla niej coś dobrego, może przez godzinę nie będziecie 
używad niepotrzebnych sprzętów elektrycznych? A może czas pomyśled o sobie, 
zacząd rozwijad swoje hobby albo je poszukad, np. przez godzinę będziecie 
malowad lub grad na jakimś instrumencie, albo wypożyczycie lub kupicie nową 
książkę, którą przeczytacie do kooca roku? A może ktoś woli kalendarz 
sportowy i na każdy dzieo przygotuje sobie challenge? Pomysłów jest 
mnóstwo!  

Spróbujcie wspólnie wyszukad interesujące Was zajęcia lub każdy 
oddzielnie, tak abyście każdego dnia mieli niespodziankę. Wymieszajcie 
wszystkie pomysły i losowo powkładajcie do Waszego kalendarza. Spędźcie ten 
czas wspólnie  

Przygotujcie również niepowtarzalny sam kalendarz, mogą to byd 
woreczki, pudełka, koperty itp. Wasza wyobraźnia nie ma granic, więc twórzcie 
wspólnie niesamowite dzieła sztuki… 
 
Prace konkursowe oceniane będą w 2 kategoriach: 
- pomysł na zadania/niespodzianki, 
- pomysł i estetyka wykonania kalendarza. 
 
Na Wasze prace czekamy do 18 grudnia 2020r.  
 
 

Organizatorzy: 
Samorząd Uczniowski  

p. Joanna Górzna 
p. Marta Kępa 

 



 


