Rada Dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
UWAGA
Konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej
Rada Dzielnicy Wielki Kack w ramach projektu: Dźwięk i barwa w Wielkim Kacku organizuje w dniu
21 marca o godz.11.00 w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni spektakl teatralny dla najmłodszych.
Będzie to bajka pt. Zakochany Troll .Wystąpią: wiedźma, troll, krasnal, mądre drzewo i inni
bohaterowie. Nawiązując do tego spektaklu, chcemy przeprowadzić konkurs plastyczny dla
wszystkich zainteresowanych uczniów oraz dla maluszków, oglądających przedstawienie.
Zatem zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Przyroda żyje i liczy na nas”.
Dzieci wykonują pracę plastyczną indywidualnie i starają się w niej ukazać w bajkowy sposób
otaczającą przyrodę, która żyje i cieszy nas wszystkich. Szczególnie cenne będą prace cechujące się
oryginalnym i artystycznym podejściem do tematu, mile widziane prace pokazujące prawdziwe
kłopoty przyrody.
Wymagania dla poszczególnych kategorii wiekowych:
- przedszkolaki i maluchy przybywające na przedstawienie;
• pokolorowanie wylosowanego obrazka po obejrzeniu spektaklu,
• podpisanie kolorowanki imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora,
• złożenie rysunku w wyznaczonym czasie u organizatorów konkursu.
- uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej;
• przygotowanie pracy plastycznej na temat zaproponowany przez
organizatorów,
• praca w formacie A-4 może być wykonana w dowolnej technice,
• podpisanie pracy na odwrocie(imię, nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel),
• złożenie pracy w biurze Rady Dzielnicy lub w sekretariacie szkoły do dnia
19 marca 2012 roku.
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
• przygotowanie pracy plastycznej na temat zaproponowany przez
organizatorów,
• praca w formacie A-4 musi być wykonana farbami wodnymi lub
plakatowymi,
• podpisanie pracy na odwrocie(imię, nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel),
• złożenie pracy w biurze Rady Dzielnicy lub w sekretariacie szkoły do dnia
19 marca 2012 roku.
Jury konkursu powołane przez organizatorów oceniać będzie:
- oryginalne, samodzielne i twórcze podejście do tematu,
- szatę graficzną pracy,
- estetykę i artyzm prac plastycznych.
Przebieg konkursu:
- koniec lutego – ogłoszenie konkursu w szkole,
- luty/marzec – wykonanie pracy podczas lekcji, zajęć pozaszkolnych lub w domu,
- do 19 marca – wybór najlepszych prac przez plastyka szkolnego (15 prac z każdej
kategorii wiekowej) i dostarczenie ich do siedziby Rady Dzielnicy,
- 21 marca wręczenie nagród po spektaklu teatralnym.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli
Organizatorzy – Komisja Kultury Rady Dzielnicy Wielki Kack

