Konkurs Plastyczno- literacki
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pt. „Portret Nauczyciela"

1. Cele konkursu:
- rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci,
- rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci,
- budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy,
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- budowanie więzi emocjonalnej z nauczycielami.
- kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży,
- rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych ,
- utrwalanie znajomości cech takich form rysunkowych jak portret oraz
karykatura,
- upamiętnianie ważnych z perspektywy społeczeństwa szkolnego dni,
jak Dzień Edukacji Narodowej.

2. Zasady konkursu:
- konkurs jest jednoetapowy.
- konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest do uczniów klas 0-8.

1

Do konkursu przystępują:
- klasy 0- dowolna liczba uczniów, uczniowie wykonują prace na zajęciach w szkole. Prace
pozostają w szkole jako element dekoracyjny w sali.
- klasy 1-8- dowolna liczba uczniów z danej klasy, pracę wysyłamy przy użyciu aplikacji Teams.

Warunki konkursu dla klas 1-3:
1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie.
2. Technika wykonania prac jest dowolna: szkic, rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne,
techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage, fotomontaż, grafika
komputerowa, itp.
3. Format pracy: - A4 (portret) - Orientacja: pionowa
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Zdjęcie pracy wysyłamy jako załącznik jpg przy użyciu aplikacji Teams /czat wpisując w
treści wiadomości klasę z której jesteśmy.

Warunki konkursu dla klas 4-8
Uczestnicy mają możliwość wykonania kilku działań, lub jednego wybranego:
Praca plastyczna : portret lub karykatura nauczyciela, technika dowolna.
Praca literacka: wiersz, rymowanka lub życzenia (dotąd niepublikowane, tematycznie związane z
nauczycielem) . Tekst należy przesłać w aplikacji Teams (wiadomość) .

Klasy 1-5 wysyłają prace na czacie do Pani Kariny Jankowskiej
Klasy 6-8 wysyłają prace na czacie do Pani Olgi Chełchowskiej

6. Prace wysyłamy do: 11.10.2020r.
7. Z okazji Święta Edukacji Narodowej z przekazanych do organizatora prac zostanie stworzona
wirtualna gazetka na stronie szkoły www.spteresin.pl.
8. O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecyduje jury powołane przez Organizatora.
9.Organizator przyzna dyplomy i nagrody w kategoriach wiekowych:
klasy: 1-3; 4-5; 6-8.
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10. Organizatorzy:
Karina Jankowska
Olga Chełchowska
Monika Zawadzka -Sworek
Honorata Liberadzka
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