
KONKURS PLASTYCZY DLA UCZNIÓW KLAS  I – IV, 

pt. „Podwodny świat”  z cyklu, pt. „Woda źródłem życia” 
 

Inspiracją do wykonania pracy plastycznej mogą być filmy przyrodnicze, opowiadania 

oraz wiersze. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej 

technice, inspirowanej florą i fauną rzek, jezior, mórz i oceanów. 

CELE KONKURSU JEST: 

 staranne i oryginalne wykonanie pracy przestawiającej podwodny świat; 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt i roślin 

występujących pod wodą: 

 poznanie i rozumienie zmian, jakie zachodzą w przyrodzie: ocieplenie klimatu, 

zanieczyszczenia środowiska wodnego itd.; 

 uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz ochronę środowiska; 

 rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej dziecka, sprawności manualnej oraz rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych i plastycznych; 

 wyrażanie własnych przeżyć i wiedzy o świecie za pomocą różnych technik plastycznych 

z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; 

 wdrażanie dzieci do planowania i starannego wykonania swojej pracy. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie i jego przebieg: 

 w konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-IV, zapisane do szkolnej świetlicy; 

 uczniowie rywalizują w poszczególnych poziomach wiekowych (klasa I, dwie klasy II, 

dwie klasy III itd.); 

 przedmiotem konkursu jest stworzenie estetycznej i oryginalnej pracy; 

 każda praca powinna być wykonana na kartce A3; 

 ukończone prace będą wywieszone na tablicy i ponumerowane; 

 po zebraniu wszystkich prac, wychowawcy świetlicy oraz wybrani uczestnicy konkursu 

(dwuosobowe „jury” z każdej klasy), wybiorą po trzy najładniejsze prace z określonego 

wcześniej przez organizatorów poziomu wiekowego; 



 nagrodzone prace - informacja o konkursie i jego wynikach zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

 

2. Technika wykonywanych prac: 

 praca płaska; 

 technika mieszana – rysunek, malunek, wycinanka, wydzieranka; 

 kolaż itp. z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. 

3. Zasady oceniania prac plastycznych: 

 prace należy wykonać techniką mieszaną, wykorzystując przeróżne materiały; 

 format pracy; w poziomie lub pionie, karton A3 lub A4; 

 prace wykonujemy w świetlicy szkolnej; 

 dbamy o umiejętne zaprojektowanie swojej pracy oraz jej estetykę; 

 oceniane będą pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne staranność; 

 prace należy podpisać na odwrocie (Autor, tytuł pracy - klasa); 

 prace zbiorowe i prace poza określonym formatem nie będą rozpatrywane; 

 za prace nagrodzone przewidziano dyplomy i nagrody. 

 

4. Termin rozpoczęcia konkursu: 10 V 2021r. 

5. Termin składania prac: do 4 VI 2021r. 

 

Wręczenie nagród odbędzie się po zebraniu i ocenieniu prac w terminie 

podanym przez organizatora. 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Lidia Piwowarczyk – kierownik świetlicy/wychowawca klas IV a i IV b 

Katarzyna Sas – wychowawca klasy III a 
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