Rada Dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
UWAGA
Konkurs poetycko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Rada Dzielnicy Wielki Kack zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie
pod hasłem: „Gdynia piękna przez cały rok”.
Uczniowie z różnych kategorii wiekowych wykonują pracę literacko-plastyczną indywidualnie
i starają się w niej ukazać niepowtarzalną atmosferę i urok Gdyni. Szczególnie cenne będą prace
cechujące się oryginalnym i artystycznym podejściem do tematu, mile widziane prace opisujące
dzielnicę Wielki Kack.
Wymagania dla poszczególnych kategorii wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
* napisanie 4-8 wersowej rymowanki opowiadającej o pięknych i ciekawych
miejscach lub wydarzeniach w Gdyni ( wierszyki mogą opisywać ciekawe
miejsca lub wydarzenia kulturalne i sportowe oraz pokazywać rozbudowę miasta),
* wykonanie ilustracji do wiersza farbami wodnymi, plakatowymi lub akrylowymi
w formacie A-4,
* oprawienie pracy plastycznej w passe-partout w formacie A-3,
* umieszczenie wiersza z drugiej strony pracy plastycznej,
* podpisanie pracy (imię, nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel).
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
* napisanie w 8-12 wersowego wiersza opowiadającego o pięknych i ciekawych
miejscach lub wydarzeniach w Gdyni ( wiersze mogą opisywać ciekawe
miejsca lub wydarzenia kulturalne i sportowe oraz pokazywać rozbudowę miasta),
* wykonanie pracy plastycznej w formie kolażu, będącej ilustracją wiersza
w formacie A-4,
* oprawienie pracy w passe-partout w formacie A-3,
* umieszczenie sprawozdania z drugiej strony pracy plastycznej,
* podpisanie pracy (imię, nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel ).
Jury konkursu powołane przez organizatorów oceniać będzie:
- oryginalne, samodzielne i twórcze podejście do tematu,
- szatę graficzną pracy,
- estetykę i artyzm prac plastycznych.
Przebieg konkursu:
- luty – ogłoszenie konkursu w szkołach,
- luty - kwiecień – zbieranie materiałów i wykonanie pracy,
- do 4 maja – dostarczenie wybranych prac do siedziby Rady Dzielnicy
w Szkole Podstawowej nr 20 ul.Starodworcowa,
- do końca maja – rozstrzygnięcie konkursu,
- wręczenie nagród podczas festynu na Fikakowie.
Najciekawsze prace zostaną wydrukowane w publikacji wydanej przez Radę Dzielnicy
i będą wyeksponowane na wystawie, co z pewnością przyniesie satysfakcję laureatom konkursu
i ich nauczycielom.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli
Organizatorzy – Komisja Kultury Rady Dzielnicy Wielki Kack

