Drogie Dzieci, szanowni Nauczyciele i Rodzice
Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić wszystkie pięciolatki i sześciolatki uczęszczające do
przedszkola do wzięcia udziału w najnowszej, ÓSMEJ Ogólnopolskich Konkursów Przedszkolnych:
Edukacja przedszkolna to pierwszy i kluczowy etap w edukacji każdego dziecka. Umysł każdego
małego człowieka to twór niezwykły. Już od momentu narodzin zachowuje się jak gąbka, chłonąca
wszystkie informacje ze swojego otoczenia. W wieku przedszkolnym dziecko kształtuje różne
postawy, które mogą w przyszłości mieć ogromny wpływ na jego życiowe sukcesy i porażki.

Treść konkursu
Konkurs w ciekawy i zabawny sposób sprawdza wiedzę i umiejętności przedszkolaków oraz poprzez
ćwiczenia grafomotoryczne przygotowuje je do nauki. Kolorowe arkusze konkursowe zawierają
zadania polegające na:
- pisaniu po śladzie,
- rozwiązywaniu zagadek logicznych,
- dopasowywaniu poszczególnych elementów,
- rozwiązywaniu rebusów,
- odnajdywaniu drogi w labiryncie,
- łączeniu punktów,
- odnajdywaniu różnic na obrazkach,
- kolorowaniu obrazków.

Przebieg konkursu
Każdy zgłoszony uczestnik konkursu otrzymuje DWA kolorowe arkusze formatu A4 zawierające
zadania konkursowe. Konkurs jest przeprowadzany w przedszkolach pod kontrolą nauczyciela –
koordynatora (lub nauczycieli - koordynatorów).
Czas trwania konkursu to 30 minut. Po tym czasie nauczyciel – koordynator zbiera prace konkursowe
uczniów (pierwszy arkusz) i odsyła do organizatora.
Drugi z kolorowych arkuszy konkursowych pozostaje dla ucznia jako materiał ćwiczeniowy, który
można wykonać ponownie w domu lub poza konkursem w przedszkolu.

Nagrody w konkursie
W naszym konkursie NIE MA PRZEGRANYCH, dlatego też:
- każdy uczestnik konkursu otrzymuje imienny, kolorowy dyplom uczestnictwa,

- każdy uczestnik konkursu otrzymuje również w nagrodę zestaw dwóch zakładek edukacyjnych
oraz dwustronną grę planszową,
- każdy uczestnik konkursu, otrzymuje również w nagrodę E-book konkursowy zawierający
materiały dodatkowe: zagadki, kolorowanki,
- każde przedszkole otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konkursie,

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie
Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojego przedszkola,
powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Rodzic przedszkolaka, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi
organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym
konkurs na adres przedszkola przesłane zostają materiały konkursowe (arkusze konkursowe, protokół
oraz instrukcja). Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator, w ciągu 7 dni po napisaniu,
odsyła wypełnione przez dzieci karty konkursowe wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Konkurs Genialny Pięciolatek / Sześciolatek
Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

Na informację zwrotną o udziale Państwa Dziecka w
konkursie oraz wpłacie 10zł  czekam do piątku
(20.020.21)
W razie pytań proszę pisać na maila grupowego
biedronki20_21@wp.pl
https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/przedszkolak
<---- oficjalny link do konkursu
Z poważaniem
Paulina Bandosz

