
SZKOLNY KONKURS  

organizowany z okazji  

Dnia Św. Patryka 

w ramach projektu Erasmus+  

„Artworks from European  

Festivities and Traditions” 

  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie inwencji twórczej uczniów przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań 

plastycznych, 

 umożliwienie uczniom prezentacji własnych dokonań twórczych, 

 rozwijanie kompetencji językowych 

 poznawanie zwyczajów i świąt obchodzonych w krajach anglojęzycznych. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Kl. I – III SP  

Konkurs kulinarny „Zielono mi” 

Przygotuj danie/deser/przekąskę z pomocą rodziców/starszego rodzeństwa w 

kolorze zielonym (zielony- kolorem dominującym), zrób zdjęcie, na którym 

jesteś Ty wraz ze swoim daniem, które przyrządziłeś/przyrządziłaś, zdjęcie 

przyślij na adres email: barbara.tarnowska.mazan@gmail.com do dnia 17 marca 

2022 r. do godziny 19.00. 

Oceniane będą: 

 pomysłowość 

 estetyka zdjęcia i dania 

  

  

mailto:barbara.tarnowska.mazan@gmail.com


Kl. IV – V SP 

Konkurs artystyczny przestrzenny „Postać skrzata Leprechauna” 

Wykonaj przestrzenną figurkę postaci skrzata-Leprechauna, (wysokość figurki 

do max. 50 cm, waga figurki do max. 1 kg) - postać musi stać bez oparcia, nie 

może mieć łatwo odpadających elementów.  

Prace należy składać do p. Barbary Tarnowskiej - Mazan (do sali nr 11) do 17 

marca 2022 r. 

Oceniane będą: 

 pomysłowość 

 estetyka wykonania postaci 

  

Kl. VI - VIII 

Konkurs plastyczno-literacki  „Legenda o Św. Patryku” 

Stwórz komiks (malowany/rysowany/kolaż) na formacie dużego brystolu 

(70x100cm) opowiadający legendę o tym jak Św. Patryk – patron Irlandii 

sprowadził chrześcijaństwo na wyspę. Tekst komiksu może być w języku 

polskim lub angielskim. 
Oceniane będą: 

 pomysłowość 

 estetyka wykonania komiksu 

 poprawność tekstu pod względem gramatycznym i językowym 

  

FINAŁ KONKURSU i wręczenie nagród w każdej z trzech kategorii 

wiekowych:   21 marca 2022r. 

Przy ocenie prac Jury konkursu będzie brało 

pod uwagę: 

 Oryginalność wykonania 

 Wartość  artystyczną i 
estetyczną 

 Zgodność z tematem i celami 
konkursu 

 Ogólne wrażenie artystyczne. 

Organizator zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania oraz publikacji prac, a także 

wykorzystania danych osobowych w 

informacjach podawanych mediom na temat  

laureatów konkursu. 

  

Prace plastyczne powinny być opisane wg 

metryczki:  
Imię i nazwisko autora pracy i klasa. 

Decyzja Jury jest niepodważalna. 



  

 

 


