
Konkurs Plastyczny   

,,Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa i ozdoba choinkowa” 

 

Cel konkursu: 

-propagowanie tradycji obrzędowych Świąt Bożego Narodzenia 

-rozbudzanie wyobraźni twórczej 

-rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych 

technikach. 

Warunki konkursu: 

-konkurs jest przeznaczony dla klas IV-VI 

-prace należy wykonać w dowolnej technice (forma przestrzenna lub płaska, decoupage, 

witraż itp.) 

-praca powinna być wykonana ręcznie 

-każdy uczestnik konkursu wykonuje 1 pracę 

-praca powinna być samodzielna 

-praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię, nazwisko oraz klasę. 

Kryteria oceny: 

-samodzielność wykonania 

-oryginalne pomysły twórcze. 

Termin: 

-prace należy składać u nauczyciela plastyki w terminie do 7.XII.2016r. 

Serdecznie zapraszam 

 

 

 

 



Konkurs plastyczny 

,,Barwy jesieni” 

Cel konkursu: 

-rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży 

-promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie 

-wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijania różnorodnych form i technik plastycznych. 

Technika wykonania: 

-rysunek wykonany dowolną techniką: malarstwo, rysunek, pastel, grafika, kolaż, 

wydzieranka, wycinanka. 

Format pracy: 

-praca powinna być wykonana na kartce A4 lub A3 

-praca w formie płaskiej. 

Zasady uczestnictwa: 

-w konkursie udział biorą uczniowie klas IV-VI 

-każdy autor może złożyć jedną pracę 

-praca powinna zawierać metryczkę(imię, nazwisko, klasa). 

Kryteria oceny: 

-estetyka wykonanych prac 

-oryginalność, pomysłowość 

-zgodność pracy z tematem 

-samodzielność wykonanych prac 

-walory artystyczne: gama kolorystyczna, technika wykonania. 

Termin: 

-prace należy wykonać w terminie do 31.X.2016r. i złożyć u nauczyciela plastyki. 

Serdecznie zapraszam 

 



Konkurs plastyczny 

,,Moja Wielkanoc” 

Cel konkursu: 

-uwrażliwienie dzieci na kultywowanie tradycji 

-propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi 

plastycznej 

-rozwijanie myślenia twórczego 

-pobudzenie dziecięcej wyobraźni. 

Technika: 

-prace należy wykonać w dowolnej technice. 

-element powiązany ze Świętami Wielkanocnymi; tj. pisanka, baranek, kurczątko, stroik 

wielkanocny, palma itp. 

Warunki uczestnictwa: 

-konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas IV-VI 

-każdy uczestnik może wykonać jedną pracę 

-wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym dane ucznia: imie, nazwisko, 

klasę 

-praca powinna być wykonana samodzielnie 

Kryteria oceny: 

-pracowitość i staranność wykonania 

-oryginalność i pomysłowość 

-wykorzystanie elementów naturalnych 

-samodzielność wykonania 

-wartość artystyczna. 

Termin: 

-prace należy składać w terminie do 5.04.2017r. u nauczyciela plastyki 

Serdecznie zapraszam 



Konkurs plastyczny 

,,Wiosenne kwiaty” 

Cel konkursu: 

-doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę 

-rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci 

-doskonalenie umiejętności wyrażania siebie przez sztukę 

-kształcenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych. 

Warunki uczestnictwa: 

-pracę należy wykonać w dowolnej technice: rysunek, bibuła, malarstwo, formy 

przestrzenne, płaskie, kolaż, itp. 

-format pracy rysunkowe A3 lub A4 

-każdy uczestnik wykonuje jedną pracę 

-konkurs jest przeznaczony dla klas IV-VI. 

Kryteria oceny: 

-zgodność z tematem 

-oryginalność 

-jakość wykonania 

-wyraz artystyczny. 

Termin: 

-prace należy wykonać w terminie do 31.V.2017r. i złożyć u nauczyciela plastyki. 

Serdecznie zapraszam  

 

 

 

 


