Świetlicowy Konkurs plastyczny
„Mój przyjaciel – Pluszowy Miś.”
Od 2002 roku obchodzony jest w dniu 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Z okazji święta tej milusińskiej zabawki ogłaszamy konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój
przyjaciel - Pluszowy Miś.”, którego bohaterem jest pluszowy miś - bohater literacki
i filmowy.
Zapraszamy do udziału uczniów z klas O-I.

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:








przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
rozwijanie umiejętności manualnych uczniów,
rozwijanie wrażliwości estetycznej,
inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych - przedstawienie sylwetek
misiów - bohaterów literackich,
możliwość skonfrontowania swoich umiejętności na tle grupy rówieśniczej,
kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:


Konkurs skierowany jest do uczniów z klas o-I szkoły podstawowej.

Warunki uczestnictwa:







Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać
ulubionego pluszaka , nawiązującej do tematu „ Mój przyjaciel – Pluszowy Miś”.
Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, , tp.). Prace należy wykonać na
kartce o powierzchni maksymalnej A4.
Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę .
Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.

Termin dostarczenia prac:
Prace należy składać do dnia 4 grudnia 2017 r.
Zasady przyznawania nagród:
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2017 r.

Świetlicowy konkurs literacki
„Opowiadanie o pluszowym misiu”
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 2017.
- Konkurs skierowany jest do dzieci z klas II-III.
- Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie krótkiego
opowiadania.
- Prace dostarczone na konkurs muszą być napisane samodzielnie i
nie mogą być wcześniej publikowane.
- Powołane przez organizatora jury oceni prace konkursowe biorąc
pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność oraz poziom
artystyczny.
- Wraz ze zgłoszeniem na konkurs należy podać imię i nazwisko autor,
klasę.
- Termin składania prac mija 4 grudnia 2017 r.
- Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 6
grudnia 2017 r.

