
 

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach 

 zaprasza do udziału w konkursie  

recytatorskim i plastycznym  

 

pt. „ZOO Jana Brzechwy” 

 

 

1.Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 

 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III i IV-VI 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

 

3. Cele konkursu: 

 kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości 

w podejmowaniu trudnych zadań. 

 rozwijanie zdolności recytatorskich i plastycznych. 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa wśród dzieci. 

 

4. Tematyka konkursu 

Konkurs polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu utworów 

Jana Brzechwy ze zbioru pt. „ZOO” (zgodnie z kryterium wiekowym). 

 

Uczestnicy konkursu mogą także wykonać pracę plastyczną dotyczącą zbioru 

wierszy Jana Brzechwy. Prace mają być zgodne  

z tematem, czyli przedstawiać bohaterów wierszy poety. 

 

5. a)  Forma prac plastycznych: 

• uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną 

 uczestnicy wykonują pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - 

rysowanie, malowanie, wyklejanie itp. 

 format A4  

 

5. b) Forma prezentacji utworów: 

 uczniowie przygotowują jeden wiersz 

prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne  

(gest, rekwizyty), jeśli służą one twórczej interpretacji. 

 

 



 

 

 

 

6. Ocena prac 

Oceniana będzie przede wszystkim oryginalność i estetyka wykonanych prac 

plastycznych oraz walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, 

kolorystyka). 

Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie 

uwzględni: właściwy dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz 

artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).  

 

W skład jury wejdą pracownicy Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego 

Powstańca w Ząbkach.  

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. 

 

8. Termin i miejsce składani prac 

Prace należy składać do 24.03.2017 r. w świetlicy szkolnej (sala 18A). 

Prezentacja utworów odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10.55 – 11.20. 

 

 

Zgłoszenie pracy musi zawierać opis: 

 imię i nazwisko autora  

 klasa 

 

 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 31.03.2017 r. 

 

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie. 

 


