
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie 

 zaprasza do udziału  

w VI edycji szkolnego  konkursu plastycznego 

 

 

„WIELKANOCNE DEKORACJE” 

                  -  OZDOBNE JAJO WIELKANOCNE 

                -  WIELKANOCNY STROIK ŚWIĄTECZNY 
 

Cele konkursu: 

 kultywowanie polskich tradycji świątecznych poprzez wykonywanie wielkanocnych 

dekoracji (związanych z symboliką Wielkanocy np. jajko, baranek, zajączek, palma…) 

 wykorzystanie ciekawych technik plastycznych, materiałów dekoracyjnych, 

materiałów naturalnych, 

 popularyzowanie dziecięcego rękodzieła, wymiana doświadczeń między placówkami. 

 

Warunki udziału w konkursie 

1.  Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie   

oraz dzieci uczęszczających na zajęcia MDK w Rzeszowie. 

2.  Konkursowe zadanie plastyczne posiada dwie kategorie: 

- „OZDOBNE JAJO WIELKANOCNE” 

- „WIELKANOCNY STROIK ŚWIĄTECZNY” 

W każdej kategorii tematycznej komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrody 

 i wyróżnienia. 

3.  Prace konkursowe należy wykonać w formie przestrzennej z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów dekoracyjnych . W stroikach wyklucza się stosowanie gotowych 

elementów dostępnych w handlu. Promowana będzie pomysłowość, oryginalność doboru 

materiałów, kolorystyka, staranność i trwałość dekoracji.   

„OZDOBNE JAJO WIELKANOCNE” powinno być wykonane na skorupce (wydmuszka) jaja 

ptasiego  np. kurzego, gęsiego, strusiego… lub na przestrzennym jajku drewnianym, 

styropianowym czy plastikowym. 



4.   Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace z dowolnie wybranej 

kategorii tematycznej. 

5.  Każda praca konkursowa powinna posiadać wizytówkę  - bilecik, przymocowany z tyłu 

pracy, zawierający informacje:   

                                                              imię i nazwisko autora pracy,  klasa 

                                                              nazwa placówki ( SP 25/ MDK)   

                                                              nazwisko nauczyciela/  instruktora 

 

 „OZDOBNE JAJO WIELKANOCNE” powinno posiadać podstawkę – opis na podstawce. 

6.  Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora i nie będą zwracane 

autorom. 

7.  Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

8.  Opisane prace należy dostarczyć do świetlicy Szkolnej SP 25 w Rzeszowie.  

      Termin składania prac upływa 23 marca 2018 roku. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi dnia 28 marca 2018 r. (we środę) 

 o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej SP 25 w Rzeszowie. 

 

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie – życzymy sukcesów. 

 

Organizatorzy: 

                          mgr Dorota Sroczyńska 

                          mgr Katarzyna Warchoł  

                   

 

 

 

 

 

 


