
Zabawa plastyczna online „Na wiejskim podwórku-zwierzęta” 

 

W dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej prace w zabawie 

plastycznej online „Na wiejskim podwórku - zwierzęta”. Celem Zabawy jest promowanie 

pozytywnych postaw w stosunku do zwierząt. pogłębianie wiedzy na temat potrzeb zwierząt  

w teorii i praktyce, uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty żywe, a także kształtowanie 

odpowiedzialności za zwierzę oraz kreowanie wizerunku zwierząt dużych i małych żyjących  

w gospodarstwie wiejskim. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy przedstawiającej 

życie zwierząt na wsi i przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres Organizatora. Do dnia  

7 lipca (ostateczny termin) nadesłano 9 prac. Komisja w składzie: 

1. Adam Kalinowski - I Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach 

2. Jaromir Palusiński - główny specjalista Technologii Produkcji Zwierzęcej 

3. Jolanta Gapys - główny specjalista grafik/plastyk Metodyki Doradztwa, 

Szkoleń i Wydawnictw 

4. Izabela Świgoń - starszy specjalista Metodyki Doradztwa, Szkoleń  

i Wydawnictw 

dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła trzy najciekawsze prace, których autorami są:  

 Alicja Andrzejewska, Aniela Kobielska i Natalia Kwiatkowska. 

Wszyscy uczestnicy zabawy plastycznej otrzymali upominki, których sponsorem jest 

organizator zabawy Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

Prace plastyczne w postaci prezentacji multimedialnej znajdują się na stronie: www.zodr.pl 

oraz Facebook/ZODR. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i zapraszamy do śledzenia 

naszej strony, gdzie znajdują się informacje o realizowanych przez nas projektach i zabawach 

dla najmłodszych.  

 

Autor tekstu: Izabela Świgoń, ZODR  w Barzkowicach  

http://www.zodr.pl/


 

Fot. 1. Komisja oceniająca nadesłane prace: od prawej Adam Kalinowski - I Zastępca Dyrektora 

ZODR w Barzkowicach, Jaromir Palusiński - główny specjalista Technologii Produkcji Zwierzęcej, 
Izabela Świgoń - starszy specjalista Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw oraz Jolanta Gapys 

- główny specjalista grafik/plastyk Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 

  



  
Fot. 2. Komisja podczas oceny nadesłanych prac

  
Fot. 3. Komisja podczas oceny nadesłanych prac 



                                
Fot.4. Praca plastyczna Jana Wojciechowskiego 

                                       
Fot.5. Praca plastyczna Blanki Szostak 



                             
Fot.6. Praca plastyczna Antoniego Samsona 

                               
Fot.7. Praca plastyczna Anieli Kobielskiej 



                                                  
Fot.8. Praca plastyczna Alicji Andrzejewskiej 

                                         
Fot.9. Praca plastyczna Radosława Wiśniewskiego 



                                          
Fot.10. Praca plastyczna Alana Michonia 



                                  
Fot.11. Praca plastyczna Szymona Kacprzaka 

                                       
Fot.12. Praca plastyczna Natalii Kwiatkowskiej 


