
 

 JAK EFEKTYWNIE I TWÓRCZO SPĘDZAĆ 

CZAS WOLNY 

Zapraszam do udziału w konkursie 

plastyczno- muzycznym ,który jest 

skierowany do uczniów klas IV-VI oraz 

VII-VIII i trwać będzie miesiąc od 

5.05.2020 r. do 5.06. 2020r 

Proszę zapoznać  się z regulaminem , 

filmikami instruktażowymi  

i rozpocząć przygodę artystyczną.  

Zdjęcia i nagrania proszę przesłać na 

adres : lillarozycka@onet.pl 

 

Przewidziane są  atrakcyjne nagrody! 
 



Regulamin konkursu „ Jak efektywnie i twórczo spędzać czas wolny” 

 
Konkurs jest skierowany do dzieci z klas IV-VIII i będzie rozpatrywany w dwóch 

kategoriach wiekowych oraz w dwóch rodzajach działalności artystycznej. 

 

I rodzaj działalności plastyczna – Mój pomysł na pejzaż /Mój pomysł na portret 

 

Kategoria I –dzieci i młodzież  z klas IV-VI Mój pomysł na pejzaż 

https://www.youtube.com/watch?v=MTEhnOIcUNo  

 

Kategoria II – młodzież  z klas VII-VIII Mój pomysł na portret 

https://www.youtube.com/watch?v=pa2bEmPNBlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4giBzZC7A8  

 

II rodzaj działalności- muzyczna- nauka piosenki Hymn Konstytucji3 Maja/Przyjdzie 

rozstań czas  

Kategoria I klasy IV-VI –piosenka Hymn konstytucji 3 Maja 

https://www.youtube.com/watch?v=GyVfTPmtICY/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-w9MZPZ-l9k 

Kategoria II klasy VII-VIII piosenka Przyjdzie rozstań czas 

https://www.youtube.com/watch?v=FajnPC3VYV4 

Czas trwania konkursu 5.05.2020r.5.06.2020r. 

 Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych 

2. Wdrażanie do aktywności twórczej 

3. Ukazywanie sposobów aktywnego i twórczego spędzania czasu 

4. Profilaktyka  uzależnień  

5. Rozwijanie wrażliwości twórczej 

6. Rozwijanie myślenia twórczego. 

7. Utrwalenie umiejętności posługiwania się środkami wyrazu plastycznego oraz 

muzycznego 

8. Utrwalenie umiejętności poprawnego śpiewu technik plastycznych 

9. Doskonalenie umiejętności  gry na instrumentach posługiwania się znakiem 

graficznym  

10. Doskonalenie umiejętności pozyskiwania nagrań z Internetu( akompaniamenty do 

piosenek, filmiki instruktażowe) 

11. Każdy uczeń może uczestniczyć w obydwu rodzajach działalności artystycznej dla 

danej kategorii wiekowej lub wybrać tylko jedną ; muzyczną lub plastyczną 

12. Prace plastyczne należy przesłać na maila lillarozycka@onet.pl 

13. Filmiki z nagraniem piosenki należy przesłać na maila lillarozycka@onet.pl 

14. Ocenienie: staranność i poprawność wokalna, staranność i  poprawność plastyczna. 

15. Za piękne prace i wykonania przewidziane są wysokie oceny z plastyki i muzyki 

16. Można wykorzystać prace, które już nadsyłaliście na lekcje plastyki.( pejzaż , portret) 

17. Nagrody rozdane będą na zakończenie roku szkolnego.  
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