
III Marecki  konkurs plastyczno-przyrodniczy 

 pt.: „Co w trawie piszczy” 

                                                                                                  

Organizator : 

Zespół Szkół nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5 

Honorowy patronat nad konkursem obieli:     

Burmistrz Miasta Marki 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Markach  

Regulamin konkursu    

Tematyka:  

Prace wykonane przez uczniów mogą przedstawiać  rośliny lub  zwierzęta oraz obraz łąki jako zespołu 

powiązanych ze sobą gatunków – nawiązujące do wiersza. 

„Co w trawie piszczy” 

Na polanie w leśnej trawie 

Dzień zaczynał się ciekawie 

Paproć pięknie rozłożona 

Wzięła chrząszcza w swe ramiona 

 

Który z drzewa zleciał z hukiem 

I otrząsnął się pod bukiem 

Czułki, skrzydła rozprostował 

I w paproci główkę schował 

 

Obudzona biedroneczka 

Trochę taka, jak laleczka 

Czerwoniutka w kropki czarne 

Oczka duże ma, figlarne 

 

To podfrunie, to podskoczy 

Obrażona i się boczy 

Żuczkiem Szczęścia nazywana 

Straszny humor ma od rana 

 



Bo powiedział jej ślimaczek 

Że Słoneczny z niej Cielaczek 

Siódmą kropkę gdzieś zgubiła 

A tu mszyca się zjawiła… 

(całość ma 21 zwrotek) 

                                    

Cele konkursu: 

a) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej różnorodnych gatunków roślin i zwierząt 

występujących na łące, 

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich wrażeń 

i emocji za pomocą środków plastycznych,  

c) rozbudzanie zainteresowań tematyką przyrodniczą, 

d) uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczającą nas przyrodę, kształtowanie postaw 

ekologicznych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Konkurs skierowany jest do następujących dzieci i młodzieży: przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazjum. 

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

• przedszkole, 

• szkoły podstawowe, klasy I-III, 

• szkoły podstawowe, klasy IV- VI, 

• klasy VII, VIII i gimnazjum 

Prace nie podlegają zwrotowi; udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.  

Komisję konkursową powołuje organizator konkursu. 

Wymagania dotyczące prac plastycznych: 

a) format A3 lub A4, 

b) technika dowolna: wypukłe, prace płaskie, collage itp. 

c) na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:  imię i nazwisko autora pracy, 

klasę/ wiek dziecka, nazwą szkoły lub przedszkola z numerem telefonu oraz imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna 

d) do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik) 

e) jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę, ( praca nie była wcześniej publikowana) 

f) prace zbiorowe nie będą oceniane, 

g) prace nie podpisane nie będą podlegać ocenie, 

h) każda placówka może przekazać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej (nie dotyczy 

organizatora) 

 

 



Kryteria oceny prac: 

a) wartość merytoryczna zgłoszonej pracy, 
b) oryginalność w przedstawieniu tematu, 
c) zastosowanie ciekawych technik plastycznych, 
d) estetyka i jakość wykonanej pracy. 

Termin składania prac plastycznych: 30 kwietnia 2019 r. Prace należy składać do nauczyciela plastyki  

ZS nr 2, p. Katarzyny Skłudzkiej lub w sekretariacie szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

16 maja 2019 r. 

Nagrody: Jury konkursu  przyzna trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Autorzy nagrodzonych 

prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce. Jury może przyznać również 

wyróżnienia – dyplomy i drobny upominek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i organizatora konkursu. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 16 maja 

o godz. 10.00. Decyzja jury jest ostateczna. 

Informacje dodatkowe 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celu promocji 

konkursu. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora.  

Osoba odpowiedzialna  – Katarzyna Skłudzka tel. 22 7811857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1   

 

..........................................................  

(miejscowość, data)    
  
  

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

„CO W TRAWIE PISZCZY”  

ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA   
  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym 

”CO W TRAWIE PISZCZY” organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia 

w Markach oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na 

stronie internetowej szkoły i urzędu miasta wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, 

do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych 

konkursu.  

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek 

mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu.  
  
  

…………………………………..……………………………………..  
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)   

  
  

  

  
 

 


