
 

 

 

Regulamin akcji dla dzieci i rodziców 

„Rysunek dla Bohaterów” 

(w ramach zdalnego nauczania) 

 

 

I. OGÓLNE ZASADY AKCJI 

Serdecznie zachęcamy rodziców, aby zmotywowali swoje dzieci do wykonania rysunków 

związanych z pracą osób, które troszczą się o bezpieczeństwo: policjantów, strażaków, 

ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej i 

innych służb, w czasie trwania epidemii. Pamiętajmy też o innych „cichych bohaterach”: 

pracujących w sklepach czy na stacjach benzynowych, wywożących śmieci, o kierowcach 

autobusów, i innych osobach, „bez których nasze życie byłoby o wiele cięższe”. To będzie znak, 

że wspieramy tych, którzy są szczególnie zaangażowani w walkę z groźnym wirusem. Ten 

wspólnie wykonany rysunek może stać się też pretekstem do porozmawiania z Waszymi 

dziećmi o tym, czym Wy się zajmujecie w swojej pracy, kim oni chcieliby zostać w przyszłości 

oraz poznaniu różnych zawodów. 

 



1. Cele akcji: 

- Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci. 

- Propagowanie narodowej akcji „Zostań w domu!”. 

- Uwrażliwienie na bohaterską postawę ludzi, którzy narażają się na kontakt z wirusem, ale 

wykonują potrzebne zawody i troszczą się o nasze bezpieczeństwo. 

- Przybliżenie dzieciom specyfiki i znaczenia wybranych zawodów. 

- Rozwój umiejętności i  uzdolnień plastycznych przedszkolaków. 

- Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków związanych z akcją 

„Zostań w domu!”. 

- Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej 

pracy i zabawy. 

- Wprowadzenie dziecka w świat wartości, budowanie systemy wartości dziecka 

przedszkolnego, poszukiwanie, odkrywanie i doświadczanie wartości w życiu codziennym: 

szacunek, odpowiedzialność, solidarność, mądrość, zdrowie. 

 

2. Uczestnicy: 

W akcji mogą wziąć udział dzieci w wieku 3 - 6 lat wraz ze swoimi rodzicami. 

Zdjęcia prac prosimy wysyłać na adresy e-mail: vilemka@poczta.fm (Marta Działdowska) i 

piotrpiekos@wp.pl (Danuta Piękoś) od 21 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku. 

Prosimy nie wstawiać zdjęć na platformę www.obecności.pl. 

 

3. Wymagania dotyczące prac: 

- Uczestnicy – dzieci, wykonują pracę razem z rodzicami. Pod ich bacznym okiem lub przy 

niewielkiej współpracy. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 

- Tematyka pracy dotyczy sposobów okazania wdzięczności naszym Bohaterom, którzy swoją 

pracą pomagają w walce z epidemią i pozwalają nam normalnie żyć. 

- Praca musi być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, grafika, 

collage itp.), format A3 lub A4. 

- W dolnym prawym rogu pracy dziecka umieszczamy informację, kto ją wykonał (imię i 

nazwisko dziecka oraz grupa, do której uczęszcza). Napis musi być wykonany drukiem i 

przyklejony z przodu pracy. 
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4. Termin i miejsce akcji: 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, którą rodzic dostarczy w formie zdjęcia na 

adresy e-mail: vilemka@poczta.fm i piotrpiekos@wp.pl od 21 kwietnia do 30 kwietnia 2020 

roku. 

 

5. Każdy uczestnik akcji dostanie specjalne podziękowanie w formie elektronicznej. 

 

6. Wystawę prac będzie można obejrzeć na naszej stronie www.pm1gostyn.pl. 

7. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem akcji jest 

Marta Działdowska i Danuta Piękoś. Wszelkie pytania prosimy kierować na ww. adresy e – mail 

do pani Marty Działdowskiej i pani Danuty Piękoś lub na e-mail przedszkola: pm1@gostyn.pl. 

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy i radości ze wspólnego tworzenia. 
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