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                                                                                        „Wielka Noc – to inaczej Noc Niezwykła,                                                        
najsławniejsza, jedyna, 

 ta, o jakiej stale się pamięta i którą zawsze się cieszymy,  
a z radości uśmiechamy się do baranka  

i zajadamy kolorowe, wesołe jajka święcone”. 
ks. Jan Twardowski 

 

XIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„Wielkanoc z księdzem Janem Twardowskim” 
 

Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego  w Biłgoraju 

 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.  

Wiąże się z nadejściem wiosny, czasu pełnego radości i nadziei.Obfituje ona 

w zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, mające głębokie korzenie 

w ludowej i chrześcijańskiej kulturze. Nie ma Wielkanocy bez palemek, 

barwnych pisanek, cukrowego baranka czy kurczątka. 

Zachęcamy dzieci z oddziałów „zerowych” i uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej do udziału w konkursie plastycznym o tematyce wielkanocnej.  

 

Cele konkursu 

- rozwijanie dziecięcej twórczości , 

- podtrzymywanie zwyczajów i tradycji  Świąt 

Wielkanocnych, 

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej, 

- prezentacja twórczych możliwości dzieci  

 



Konkurs obejmuje następujące kategorie: 

 uczniowie klas I i grup sześcioletnich – kurczątko lub baranek wielkanocny 

 uczniowie klas II – pisanka 

 uczniowie klas III– palma wielkanocna 
 

Wszystkie prace mają mieć formę przestrzenną. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie biorą udział dzieci z oddziałów 

„zerowych” i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 
2. I etap konkursu odbywa się w szkole (przedszkolu), spośród wszystkich 

prac należy wybrać po trzy prace z każdej klasy (grupy)  

w poszczególnych kategoriach i przekazać je do organizatora – gdzie  

odbędzie się II etap konkursu. 
3. Prace wykonane są z papieru, bibuły, materiałów przyrodniczych, 

elementów dekoracyjnych i innych. 

4. Każda praca powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko  
i opisana (na dołączonej kartce należy umieścić imię i nazwisko autora 

pracy, klasę, adres szkoły, przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna; prosimy o dobre przymocowanie kartek do każdej pracy). 

5. Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę 
pomysłowość, oryginalność a przede wszystkim samodzielność 

wykonania pracy przez dzieci. 

6. Prace prosimy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 
31.03.2023r. 

7. Prace konkursowe pozostają u organizatora. 

8. Wystawa prac, wręczenie nagród oraz warsztaty plastyczne  

odbędą się w kwietniu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Biłgoraju, o czym laureaci konkursu zostaną 

poinformowani drogą e- mailową  przez organizatora. 

9. Prace prosimy dostarczać na adres:  

 
Szkoła Podstawowa nr 5im. Ks. Jana Twardowskiego 

ul. Nadstawna 62a, 23 – 400 Biłgoraj 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

       

 


