Szkolny konkurs plastyczny
dla dzieci z klas 0- III
“BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 0- 3 szkoły podstawowej.

Temat pracy: BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR.
Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
Technika wykonania pracy jest dowolna (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki
łączone itp)
Format pracy od A4 do A2
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
Termin – prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawcy klasy do
24 MARCA 2019 ROKU (po tym terminie nie przyjmujemy prac).

Prace muszą być opatrzone notatką na odwrocie pracy, na której umieszczone jest:
imię i nazwisko ucznia oraz klasa ( prace nie podpisane nie będą oceniane)
tytuł lektury
Tytuły lektur:
klasa 0 (wybrana bajka lub baśń)
klasa 1 („Nasza mama czarodziejka”, „Pilot i ja”, „120 przygód Koziołka Matołka”, „Czarna
owieczka”, „Jak Wojtek został strażakiem”
klasa 2 („Kacperiada”, „Pan Kuleczka”, „Szewczyk Dratewka”, „Plastusiowy Pamiętnik”,
„Zaczarowana zagroda”)
klasa 3 („Karolcia”, „Oto jest Kasia”, „O psie, który jeździł koleją”, „U złotego źródła”)

Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematem konkursu,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność,
d) stopień trudności wykonania
Celem konkursu jest:
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
promowanie pozytywnych wzorców zachowań,
budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie,
rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź,
inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych technikach plastycznych,
Prace zostaną oceniane w następujących grupach wiekowych:
a) uczniowie klas 0 szkoły podstawowej
b) uczniowie klas 1 szkoły podstawowej
c) uczniowie klas 2 szkoły podstawowej
d) uczniowie klas 3 szkoły podstawowej

Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej.
3 najlepsze prace z każdej grupy wiekowej zostaną przesłane na
VIII Olimpiadę Szkół Polonijnych z Irlandii i Irlandii Północnej w Dublinie, która odbędzie się 11
maja 2019 roku.
Przewiduje się również nagrody i wyróżnienia dla pozostałych uczniów biorących udział w konkursie.
Nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:
Gabriela Winnicka i Karolina Sleiman

