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Regulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas IRegulamin Konkursu Plastycznego dla klas I----III SPIII SPIII SPIII SP    

 „Kaczka na okolicznych stawach” „Kaczka na okolicznych stawach” „Kaczka na okolicznych stawach” „Kaczka na okolicznych stawach”    
    

Cele konkursu :Cele konkursu :Cele konkursu :Cele konkursu :    

• Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów. 

• Wzbudzenie zainteresowania ptactwem wodnym. 

• Rozbudzanie wrażliwości ekologicznej przy pomocy technik plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów. 

• Rozwijanie fantazji i wyobraźni plastycznej u dzieci. 

• Ukazanie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. 

• Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. 

    

OrgaOrgaOrgaOrganizator:nizator:nizator:nizator:    

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym  (klasy I – III SP) 

    

Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej kaczkę w jej naturalnym 

środowisku. 

2.2.2.2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną  (rysunek, farby plakatowe, akwarela, kolaż)                   

w formie płaskiej. 

3.3.3.3. Prace należy wykonać w formacie A3 lub A4. 

4.4.4.4. Oceniane będą tylko prace indywidualne. 

5.5.5.5. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 15 prac. 

6.6.6.6. Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace brudzące lub uszkodzone nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 
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7.7.7.7. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. 

8.8.8.8. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

� oryginalności spojrzenia na otaczające środowisko, 

�  umiejętności podpatrywania przyrody, 

�  kompozycji tematycznej, własnej inwencji twórczej bez użycia gotowych materiałów  

� walorów plastycznych. 

9.9.9.9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i okolicznościowe dyplomy. 

10.10.10.10. Decyzja Jury jest nieodwołalna. 

 

  


