
REGULAMIN KONKURSU
„BRZECHWĘ ZNAMY I KOCHAMY”

Tym razem „Zwierzyniec” w pigułce.

Regulamin konkursu.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych i oddziałów ZET.
2. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Patrona naszej szkoły Jana Brzechwy i jego twórczości.
3. Konkurs trwa od 18.05. – 25.05.2020r.



W tym czasie chętni uczniowie muszą wykonać zadania konkursowe, udokumentować je w formie zdjęć i przesłać na adres 
szwanka.maja@czworka.edu.pl     lub kazmierczak.lucyna@czworka.edu.pl

Prosimy też o zachowanie oryginałów prac. Po powrocie do szkoły wykonamy z nich wystawę.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.06.2020r.

Wówczas wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć efekt swoich prac na stronie szkoły.
5. W skład Jury podsumowujących konkurs wejdą:

Przewodnicząca: Pani Dyrektor Elżbieta Wieczorek
Członkowie: Pani Wicedyrektor Arleta Łukasik
                       Pani Wicedyrektor Agnieszka Ewertowska
                       Pan Piotr Budziński

6. Na wszystkich uczestników konkursu po powrocie do szkoły czeka miła niespodzianka.

7. Zadania konkursowe zostaną wysłane jako załączniki do niniejszego regulaminu: 
I. Uważnie wysłuchaj wierszy Jana Brzechwy.

https://www.youtube.com/watch?v=OxbsXECQ5TE&t=45s

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNMcmfdMfnKqPPpHshBGKkVbW?projector=1

II.  Rozwiąż krzyżówkę obrazkową.
III. Wykorzystując dowolną technikę plastyczną zilustruj wybranego bohatera    ze Zwierzyńca.
IV. Zapraszamy też Wychowawców – dla chętnych – poprosimy o wykonanie karykatury Jana Brzechwy.

Miłej Zabawy.
Organizatorzy:

Lucyna Kaźmierczak
Maja Szwanka
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Propozycje prac i technik plastycznych

      



Talerzyki jednorazowe                       Papierowe rozetki do mufinek





Kółka origami                                      Odciśnięte dłonie





Paski papieru                                                        ryż, kasza, makaron



      



 

Rolki po papierze toaletowym                                   jeszcze raz paski papieru





I oczywiście farby, kredki, ołówki, stare gazety………

Liczymy na Waszą pomysłowość.



KRZYŻÓWKA OBRAZKOWA.

W odpowiednie miejsce wklej 
obrazek zwierzaka, będącego
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rozwiązaniem krzyżówki. (Jeżeli pojawią się problemy z wydrukowaniem 
kartki możecie przerysować obrazek lub wkleić/ narysować odpowiednie 
zwierzę na kartce           i pod obrazkiem wkleić numer).

Miłej zabawy.

1. Miał zrobić minę uprzejmą.
2. Oferuje paniom rękawiczki.
3. Mistrzyni w robieniu figli.
4. Możemy go spotkać nad Nilem.
5. Nie chce podać łapy.
6. Nie dość, że rudy to jeszcze chce ugryźć.
7. Przed nim chroń się na drzewie.


