
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO: 
 „SENSOCZYTANKI” – tworzenie książek sensorycznych 

I Informacje ogólne: 

 Konkurs realizowany w Szkołach przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami przy ul. 
Skuterowej 9 w Warszawie. 

 Konkurs realizowany w ramach projektu „Sensoczytanki” – tworzenie książek sensorycznych. 

 Konkurs skierowany do uczniów i uczestników Szkół przy FPLzN oraz ich rodzin. 

 Konkurs realizowany w roku szkolnym 2018 -2019 od listopada do maja. 
 

II  Cele konkursu:     
 Propagowanie czytelnictwa. 

 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób  samodzielnej 
twórczości literackiej, ilustratorskiej  i edytorskiej. 

 Rozwijanie kreatywności wśród uczestników. 

 Rozwijanie/ kształtowanie sprawności manualnej. 

 Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem. 

 Utrwalanie i wprowadzenia umiejętności użycia AAC w najbliższym otoczeniu ucznia/ uczestnika. 

 
III  Kategorie konkursowe: 

 Książka klasowa (dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz przysposabiającej do 
pracy wraz z nauczycielami), 

 Książka rodzina (uczeń wraz z rodzicem/rodzicami/dziadkami/rodzeństwem). 
 
IV  Nagrody: 

 Oceny dokona jury w skład, którego będą wchodzić: Dyrekcja oraz pracownicy szkół. 
 Nagrody przewidziane dla trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach – książka klasowa/ książka 

rodzinna. 
 

V  Sposób realizacji: 

 Udostępnienie rodzicom  stron internetowych z pomysłami; lista sklepów z akcesoriami 
plastycznymi. 
 

 Zapoznanie rodziców z tematyką konkursu poprzez wspólne wyjście do Biblioteki Książki Dziecięcej 

przy MDK „MURANÓW”, na wystawę książek eksponowanych w ramach konkursu "Wydajemy własną 
książkę". 
 

 Tworzenie sensorycznych książek edukacyjnych z symbolami AAC na terenie szkoły podczas zajęć 

indywidualnych i grupowych /  w domu rodzinnym dziecka. 

 

 Wykorzystanie w trakcie pracy różnorodnych metod plastyczno-technicznych m.in. szycie, 

wyklejanie, ozdabianie, wycinanie, malowanie itp. posługując się przy tym nowoczesnymi  

i dostosowanymi narzędziami m.in. maszyna do szycia, nożyczki na platformie, maszyna tnąco-

wytłaczająca, klej na gorąco itp. 

 

VI  Wymagania konkursowe: 

 Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące 
samodzielność i pomysłowość, książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające 
wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką. 
 



 Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: 
         - tytuł, 
         - imiona i nazwiska autorów, 
         - rok i miejsce wydania. 

 W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk. 
 Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Przechodzą na stan szkolnej biblioteki. Będzie 

możliwe wypożyczanie ich. 
 Nagrody,  podziękowania za udział będą wręczane w dniu imprezy finałowej. 
 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 Książki należy przekazywać do 31 maja 2019 r. do koordynatowów konkursu. 

  
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu  2019 roku na terenie placówki (dokładny 
termin będzie podany pod koniec maja). 
  
  
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można u koordynatorów konkursu i projektu: 
Dorota Gwiazda – e-mail: d.gwiazda@superszkoly.pl 
Małgorzata Staniak-Pracz – e-mail: m.staniak-pracz@superszkoly.pl 
 


