
REGULAMIN KONKURSU 
RODZINNEGO  

"SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ" 

 
Nasza Szkoła 1 września 2019 roku obchodziła okrągłą 
rocznicę swoich urodzin. To już 30 lat, odkąd możemy 

wspólnie z Wami- rodzicami, a być może w latach 
ubiegłych-uczniami uczyć się, bawić i poznawać 

nowych przyjaciół. 

Dlatego serdecznie zachęcam Was- Nasi kochani 
rodzice, abyście wraz ze swoimi dziećmi stworzyli grę 
rodzinną "Szkoła dawniej i dziś". Być może uda Wam 
się dokopać do starych zdjęć lub odtworzyć w formie 

rysunków, jak w ubiegłych latach wyglądała Nasza 
Szkoła :) Miłej zabawy! 

SZCZEGÓŁY KONKURSU: 

• Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, 
uczęszczający do klas 1-3 

• Każdy autor może oddać tylko jedną pracę 



• Praca musi być opisana na osobnej, dołączonej do 
gry kartce z Imieniem, Nazwiskiem i klasą (np 1A) 

 

FORMA KONKURSU: 

• Gra planszowa  

• Gra karciana (np w formie znanego "Piotrusia") 

• Gra karciano-logiczna (np w formie popularnych 
"Milionerów") 

 

WARUNKI KONIECZNE DO 
SPEŁNIENIA: 

• Każda gra musi zawierać 30 pól (w przypadku 
"Planszówki") lub 30 kart (w przypadku 

"Piotrusia") albo 30 pytań/zadań (w 
przypadku "Milionerów") 

• Gra musi nawiązywać do obchodów 30-lecia 
Naszej Szkoły (tj. historii, czasów obecnych i 

zasad, jakie w niej obowiązują) 



• Minimum 3 pola/ karty/ zadania muszą 
nawiązywać do historii (np jak miała na imię 

pierwsza Pani Dyrektor?) 

• Minimum 3 pola/ karty/ zadania muszą 
nawiązywać do czasów obecnych (np ile Pań 

pracuje w sekretariacie?) 

• Minimum 3 pola/ karty/ zadania muszą 
dotyczyć zasad, jakie powinny być 

przestrzegane na terenie Szkoły (np "nie 
wolno biegać po sali"- zatrzymując się na tym 

polu stoisz jedną kolejkę lub np "co jest 
prawdą?" i kilka wariantów odpowiedzi- za 

dobrą odpowiedź może być np bonus w 
postaci dodatkowego rzutu kostką itp) 

• Gra musi zawierać dokładne zasady (ilu 
graczy może w niej uczestniczyć, wiek 
graczy, kto rozpoczyna rozgrywki itp) 

• Gra powinna być opatrzona w pudełko lub inne 
opakowanie, by nie uległa zniszczeniu (warto 

wykorzystać np stary karton po butach) 

• Zarówno pionki i kostki nie są warunkiem 
koniecznym (w Świetlicy jest ich sporo) 



 

TERMINY: 

• Prace oddajemy od 25-29.05 
2020r. pani Angelice Daniluk 

(organizatorce) lub jednej z Pań 
pracujących w Świetlicy 

• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 
się 08.06.2020r. 

 

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA BLIŻEJ 
NIEOKREŚLONY DZIEŃ POWROTU DO 

SZKOŁY, TERMINY ZWIĄZANE Z 
KONKURSEM MOGĄ ULEC WYDŁUŻENIU. 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ 
PROSZĘ O KONTAKT MEILOWY  

daniluka@zwe1.edu.gdynia.pl 


