
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

DZIELNICOWEGO KONKURSU 

PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNEGO 

pt.: „SZTUKA Z ODZYSKU” 
 

 Dnia 07.06.2022 r. powołana komisja dokonała rozstrzygnięcia 

dzielnicowego konkursu plastyczno-konstrukcyjnego pt.: „SZTUKA         

Z ODZYSKU”.  

 Organizatorami konkursu były następujące przedszkola:  

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”, Przedszkole nr 135 oraz 

Przedszkole nr 136. Konkurs zorganizowany został we współpracy            

z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  

 Konkurs skierowany był do dzieci pięcioletnich uczęszczających      

do wolskich przedszkoli w Warszawie.  

 

Celem konkursu było:  

• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii           

i ochrony środowiska; 

• Propagowanie postaw proekologicznych – wtórne wykorzystanie 

odpadów (surowców wtórnych) jako tworzywa artystycznego; 

• Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności 

konstrukcyjnych; 

• Prezentacja uzdolnień i prac plastycznych dzieci.  

Na konkurs wpłynęło 28 przepięknych prac z następujących 

przedszkoli:  

❖ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 „Bajkowy Świat” 

❖ Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” 

❖ Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego 

❖ Przedszkole nr 62 

❖ Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" 

❖ Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” 

❖ Przedszkole nr 116 

❖ Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi 

❖ Przedszkole nr 124 

❖ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie im. 

Wandy Chotomskiej 

❖ Przedszkole nr 133 

https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-37-bajkowy-swiat
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-47-mali-artysci
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-58-im-czeslawa-janczarskiego
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-62
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-74-przy-zielonym-wzgorzu-
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-93-basniowy-dworek-na-kole
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-116
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-118-z-oddzialami-integracyjnymi
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-124
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-127-w-warszawie-im-wandy-chotomskiej
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-127-w-warszawie-im-wandy-chotomskiej
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-133


❖ Przedszkole nr 134 

❖ Przedszkole nr 135 

❖ Przedszkole nr 136 

❖ Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow 

❖ Przedszkole Integracyjne nr 209 „Zaczarowane Ziarenko” 

❖ Przedszkole nr 234 

❖ Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki 

❖ Przedszkole nr 238 „Tęczowy Pajacyk" 

❖ Przedszkole nr 253 im. „Akademia Pana Kleksa” 

❖ Przedszkole nr 263 

❖ Przedszkole nr 269 

❖ Przedszkole nr 273 

❖ Przedszkole nr 289 

❖ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 

❖ Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” 

❖ Przedszkole nr 403 

❖ Przedszkole nr 426 „Kraina Odkrywców" 

 

 Wyłonienie spośród dostarczonych prac, tych najciekawszych, 

zasługujących na nagrody lub wyróżnienia, okazało się bardzo trudnym 

zadaniem, ponieważ wszystkie prace spełniają wymagane kryteria, 

wzbudzają zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. 

W tej sytuacji komisja  postanowiła wszystkim uczestnikom konkursu 

przyznać pierwsze miejsca.  

 Komisja konkursowa zdecydowała również, iż wszystkie prace zostaną 

zaprezentowane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 

2021/2022 dla Dyrektorów wolskich placówek oświatowych,  

następnie będą eksponowane w wolskich bibliotekach, a docelowo trafią 

do Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział. 

  

 

 

 

 

 

 

https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-134
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-136
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-172-im-danuty-wawilow
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-integracyjne-nr-209-zaczarowane-ziarenko
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-234
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-237-im-warszawskiej-syrenk
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-238-teczowy-pajacyk-
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-253-akademia-pana-kleksa
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-263
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-269
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-273
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-289
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-310
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-350-jasminowy-gaj
https://dbfo-wola.waw.pl/placowki/przedszkola/lista-przedszkoli/przedszkole-nr-403
https://dbfo-wola.waw.pl/przedszkole-nr-426-kraina-odkrywcow
https://dbfo-wola.waw.pl/przedszkole-nr-426-kraina-odkrywcow


 

 

 

 

Galeria prac „SZTUKA Z ODZYSKU”  

wykonanych przez dzieci z wolskich przedszkoli  

w ramach dzielnicowego priorytetu  

„Eko z Twoją Wolą”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


