
                                               Konkursy plastyczno- techniczne. 

 

 Zapraszam  Was do wykonania prac plastycznych o temacie : 

BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNE WAKACJE! 

Zasady konkursu: 

WIEK: Dzieci i młodzież kl. IV-VII 

FORMAT: A4 (210mm x 297mm ),A3 (297mm x 420mm) 

TECHNIKA: Dowolna - rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa (prace      

wydrukowane    na   papierze fotograficznym) 

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. 

TERMIN: do 11 VI 2018 

 

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 

Alina Łowisz 

 

 

 



 

 W KRZYWYM ZWIERCIADLE-KARYKATURA SŁYNNEJ POSTACI  

Karykatura, to  określenie dowcipnego przedstawienia jakieś osoby lub twarzy. W tym drugim przypadku mówimy 
o karykaturze portretowej czyli zabawnie, dziwnie, oryginalnie narysowanej twarzy. 

 Narysowanie portretu czyli stworzenie (narysowanie) podobizny czyjejś twarzy, nie jest czymś wyjątkowo 
trudnym. Karykatura wymaga czegoś więcej niż sprawność manualna dłoni trzymającej np. ołówek. To 
specyficzny sposób patrzenia na świat, w tym na ludzkie twarze. Wystarczy spojrzeć na świat innym wzrokiem, 
zobaczyć wykrzywioną rzeczywistość którą widzą karykaturzyści, a potem trzeba to po prostu narysować. Proste? 

Zasady konkursu: 

WIEK: Dzieci i młodzież kl. IV-VII 

FORMAT: A4 (210mm x 297mm ),A3 (297mm x 420mm) 

TECHNIKA: Dowolna - rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa (prace      

wydrukowane    na   papierze fotograficznym) 

* Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich. 

TERMIN: do 11 VI 2018 

 

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 

Alina Łowisz 

 

 

 

 



PŁYWAJĄCE OGRODY 

Zasady: 

- konkurs polega na wykonaniu makiety pływającego ogrodu  

- do makiety należy dołączyć krótki opis zastosowanych elementów wystroju ogrodu, które wywierają 

pozytywny wpływ na przyrodę (zwierzęta, rośliny, wodę, glebę itp.)  

- wymiary makiety nie powinny przekraczać w podstawie 50 cm x 50cm i wysokości 30cm 

- makieta musi zawierać krótki opis tj. wyjaśnienie wpływu zastosowanych elementów wystroju 

ogrodu na przyrodę ożywioną i nieożywioną, sporządzony na kartce formatu A4, opatrzonej imieniem 

i nazwiskiem ucznia 

- można wykorzystać styropian, bibułę, kamyki, piasek, ryż, żywe rośliny i wiele innych materiałów. 

 

 

 

 

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 

Alina Łowisz 

 

 

 

 



PTAK CUDAK-ORIGAMI  

Zasady konkursu: 

-Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać pracę w formie obrazu, która przedstawiać 

będzie ptaka-cudaka.  

-Pracę należy wykonać na tekturowym podkładzie o wymiarach 40 cm x 40 cm. Elementy pracy nie 

mogą wystawać poza jego obszar.  

-Elementy obrazu należy wykonać w technice origami (płaskie lub przestrzenne).  

-Nie dopuszcza się nacinania kartki w trakcie składania. Można zastosować klej w celu połączenia 

elementów obrazu.  

-Można wykorzystać różne dodatki np. kamyczki, liście i inne do ozdobienia pracy 

TERMIN: do 11 VI 2018 

 

 

 

Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 

Alina Łowisz 

 


