
 

  

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu, ul. 3 Maja 93A, Dyrektor – Urszula Koszutska, tel. (32)271-19-51  telefon kom. 883315363 sekretariat (32)370-22-40  
e-mail: pppzabrze1@op.pl www.ppp.zabrze.magistrat.pl oraz www.pppzabrze.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 800-1800. 

„Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.” 
Jarosław Iwaszkiewicz 

 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZABRZU 

ogłasza konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym  
„Dziecko pyta – rodzic czyta, 

czyli przedszkolak w świecie emocji” 
 

Regulamin konkursu: 
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez 

dziecko pracy plastycznej nawiązującej do treści 
przeczytanej przez rodzica książeczki 
o tematyce rozwijającej umiejętności 
emocjonalno-społeczne. 

2. Prace konkursowe dzieci powinny wykonać 
samodzielnie na papierze formatu A4, techniką 
dowolną. 

3. Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę – 
imię, nazwisko i wiek dziecka; tytuł i autora 
przeczytanej dziecku książeczki; krótki opis 
treści wykonanej pracy oraz telefon kontaktowy. 

4. Prace konkursowe należy złożyć w Rejestracji 
Poradni do dnia 15.12.2016 r. 

5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 
15.01.2017 r. 

6. Rodzice dzieci, które otrzymały nagrody lub 
wyróżnienia zostaną powiadomieni telefonicznie. 

7. Dostarczone prace będą przedstawione na 
terenie Poradni w formie otwartej wystawy 
a prace nagrodzone dodatkowo na stronie 
internetowej Poradni (pppzabrze.pl). 

8. W dniu 1.02.2017 r. odbędzie się uroczyste 
wręczenie nagród, które uatrakcyjni występ 
Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 2 w Zabrzu. 

9. Organizatorzy konkursu przewidują trzy 
rzeczowe nagrody główne – za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce oraz 20 rzeczowych wyróżnień.

 
Umiejętności emocjonalno-społeczne 
kształtowane w ramach edukacji 
przedszkolaków  to, między innymi: 
 umiejętność nawiązywania kontaktu,  
 współpraca z dorosłym, 
 współdziałanie z rówieśnikami, 
 przestrzeganie norm i zasad społecznych,  
 samodzielność,  
 empatia, umiejętność rozpoznawania i wyrażania 

emocji,  
 umiejętność komunikowania potrzeb i szukania 

pomocy,  
 świadomość swoich mocnych i słabszych stron 

(adekwatna samoocena),  
 wytrwałość i wytrzymałość, 
 dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, 
 radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

 
Rodzice! Zachęcamy do wypożyczenia książeczek w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zabrzu! Pracownicy biblioteki pomogą Wam wybrać odpowiednia pozycję. 
 

       
      Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie 

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu 
      Urszula Koszutska


