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WYNIKI KONKURSU dla nauczycieli „Ekokulturalne przedszkole” 

 

Do konkursu wpłynęła następująca liczba prac: 

scenariusz zajęć – 30 

bajka – 13 

wiersz – 57 

opowiadanie – 24 

piosenka – 16 

propozycja pracy plastycznej – 20 

 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: 

Natalia Łasocha – przewodnicząca 

Karolina Gawlik 

Monika Majewska 

i postanowiło wyróżnić następujące utwory: 

 

PIOSENKA 

I miejsce: Agnieszka Jabłońska „Przyjaciel przyrody” 

Wyróżnienia: Ewa Kujawińska „Piosenka eko”; Emilia Kupczyk „Ziemio, przytulę Cię” 

 

WIERSZ 

I miejsce: Anna Czaplicka „Ekoprzedszkolak” 

Wyróżnienia: Anna Słyszko „EKO-logicznie”; Natalia Pakuła „Nieznane licho”; Olimpia 

Dubiel „Ekologia”; Agnieszka Naworyta „Witaminy dla rośliny”; Mirosława Domaszewska 

„Zaproszenie” 

 

OPOWIADANIE 

I miejsce: Katarzyna Bereta „Paka ekobystrzaka” 

Wyróżnienia: Agnieszka Czeszewska „Wyjątkowe istoty”; Dorota Kluska „Bałagan w lesie”; 

Magdalena Potaśniczak „Robaczkowa chatka” 

 

BAJKA 

I miejsce: Justyna Rzepa „Opowieść o dzielnych Dębiakach, magicznym eliksirze i złym 

smoku” 

Wyróżnienia: Izabela Ciułek „Śmieciowisko”; Małgorzata Ciecióra „Jeżyk w opałach”; 

Aleksandra Sendorek „Pan Jan i przygoda na Biegunie”; Dominika Bojarowska „Detektyw 

Dziobek i szary problem”; Sandra Kałużna „Magiczny las” 

 

SCENARIUSZ 

I miejsce: Agnieszka Naworyta „Jak Franek i Ala chcieli pomóc roślinom i co z tego wynikło 

- zaczynamy przygodę z kompostowaniem odpadów” – scenariusz zajęć o tematyce 
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ekologicznej 

Wyróżnienia: Agnieszka Czeszewska „Apetyczny aromat”; Aldona Nosal „Pomnik przyrody 

prawem chroniony – urodziny dębu”; Anna Fiut „Woda – pij, używaj, szanuj!”; Marta 

Szypulska „EKO(ma)tematyka”; Michalina Matlak „Less waste – czyli mniej śmieci” 

 

PRACA PLASTYCZNA 

I miejsce: Marlena Obremska „EKO-EDUKACYJNY UL” 

Wyróżnienia: Mirosława Domaszewska „Wróbelek”; Agnieszka Pleśniak „Sowa w dziupli się 

chowa”. 

 

 

Nagrodą dla zwycięzców (I miejsce w każdej kategorii) jest: 

• Publikacja zwycięskiej pracy na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, 

• Certyfikat potwierdzający udział w konkursie i zdobyte miejsce, 

• Autorski numer miesięcznika wraz z towarzyszącym mu pakietem foliowanych 

pomocy dydaktycznych, zestawem plakatów tematycznych, 

• Zestaw nagród dla nauczyciela i/lub grupy przedszkolnej o łącznej wartości 500 zł. 

 

Nagrodą za zdobycie wyróżnienia jest nagroda książkowa i certyfikat potwierdzający zdobyte 

wyróżnienie. 

 

ℹ Nagrody zostaną wysłane do końca marca. 

Utwory z pierwszych miejsc zostaną opublikowane na łamach miesięcznika – gdy redakcja 

miesięcznika zdecyduje, kiedy konkretnie, będzie się kontaktować indywidualnie z każdym 

Autorem. 

 

 

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!  

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.  

 


