
 
Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” 

zaprasza do działu w przeglądzie gier                   

pod nazwą:  
 

 

  

„ M O J A   W E S O Ł A   M A T E M A T Y K A – 

kim będę w przyszłości? ” 

 
 

„Jak mi ręce urosną, 

jak mi nogi urosną, 
jak już będę dorosła 
i wysoka jak sosna, 

to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim?..” 
 

Fragment wiersza pt: „A jak będę dorosła...” Danuty Wawiłow  
 
 
Regulamin przeglądu: 
 

1. Organizatorem  przeglądu jest: 

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”  

 ul. Michała Sobeskiego 1 60-566 Poznań 

                                       p30poznan@wp.pl 

tel. 61 847 29 20 

www.olimpijczyk.eprzedszkola.pl 

             

2. Koordynacja: Barbara Kujawska, Joanna Wassel.  

 

3. Celem przeglądu jest popularyzowanie metody konstruowania gier 

matematycznych prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej oraz 

• rozwój inteligencji operacyjnej, nabycie umiejętności liczenia oraz 

kształtowanie odporności emocjonalnej na trudne sytuacje 

• pobudzanie kreatywności i samodzielności dzieci 

• ciekawa prezentacja wybranego zawodu/zawodów 

• czerpanie radości ze wspólnego tworzenia i gry zespołowej 

 

4. W przeglądzie mogą uczestniczyć grupy dzieci z poznańskich przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pod opieką nauczycieli. 

 

5. Zadaniem grupy jest zaprojektowanie i staranne wykonanie oraz opisanie                      

z pomocą nauczyciela zasad i przebiegu stworzonej  gry. 

 



6. Inspiracją do gry powinna być tematyka związana z poznawaniem przez 

dzieci różnych zawodów i profesji. 

 

7. Technika prac dowolna.  

 

8. Każda placówka może nadesłać maksymalnie jedną pracę z każdej grupy. 

 

9. Nauczyciel grupy biorącej udział w przeglądzie przygotuje mini-prezentację (max 

10 slajdów), w której przedstawi: 

1) proces powstawania i tworzenia gry przez dzieci, 

2) instrukcję (zasady) gry, 

3) zdjęcia wytworów (plansza, pionki, akcesoria itp.), 

4) zdjęcie grupy korzystającej z własnoręcznie zrobionej gry. 

*UWAGA: (preferowane zdjęcia: - zdjęcia grupowe bez zbliżeń twarzy dzieci; - plan 

ogólny; - zdjęcia prac, wytworów) 

10. Prezentacje prosimy przesyłać na adres p30poznan@wp.pl wraz z dołączoną 

metryczką do dnia 12 kwietnia 2021r.  

 

11. Uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.  

 

12. Podsumowanie przeglądu nastąpi do 19 kwietnia 2021 roku, a lista uczestników 

oraz nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola. 

 

13. Fundatorem upominków jest Rada Osiedla „Ogrody”. 

 

14. Przystępując do przeglądu plastycznego uczestnicy wyrażają zgodę na publikację 

pracy i opisu w prezentacji multimedialnej. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE GIER!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p30poznan@wp.pl


 

Niniejszym zgłaszam udział niżej wymienionej grupy w przeglądzie gier  

i uznaję warunki zawarte w regulaminie niniejszego przeglądu. 

 

 
PRZEGLĄD GIER  „MOJA WESOŁA MATEMATYKA 

 – KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI ?” 

 

TYTUŁ GRY: 

 

 

 

NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA: 

NAZWA GRUPY: 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: 

TELEFON DO PRZEDSZKOLA: 

 

 

 

ADRES MAILOWY: 

 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci 

imion i nazwisk nauczycieli, nazwy przedszkola oraz nazwy grupy i wieku dzieci  

oraz,  że wykorzystanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza 

niczyich praw ani dóbr osobistych. 

 

         

 

 

………………………………….  

 Data i podpis dyrektora 

 

 

 

………………………………….  

 Data i podpis nauczycieli 

 

 

 
 


