
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 
 

 Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
 

 Dlaczego śpiewamy kolędy?  - pytał ks. Jan Twardowski. 

 
 
 

XIV  POWIATOWY KONKURS 

PLASTYCZNYBOŻONARODZENIOWY 

„Boże Narodzeniez księdzem Janem Twardowskim” 
 

Organizator:Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Biłgoraju 

 

„Symbolika ozdób choinkowych ma swe korzenie w tradycji ludowej. Gwiazda 

Betlejemska,  miała pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. Jabłka zawieszane na 

gałązkach miały  zapewnić zdrowie i urodę. Orzechy, zawijane w sreberka miały nieść 

dobrobyt i siłę. Papierowe łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi. Dzwonki oznaczały dobre 

nowiny i radosne wydarzenia. Anioły  opiekowały się domem. 

Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi były ciastka, własnoręcznie 

wykonywane w czasie adwentu ozdoby z bibuły, kolorowych papierów, piórek, słomy i źdźbeł 

traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wigilijny zapalano świeczki (…).” 
 
Zachęcamy dzieci z oddziałów „zerowych” i uczniów edukacji wczesnoszkolnej 

do udziału w konkursie plastycznym o tematyce bożonarodzeniowej. 
 

 
Konkurs obejmuje następujące kategorie: 
 

 uczniowie klas I i grup sześcioletnich – ozdoba choinkowa                        
 uczniowie klas II – kartka świąteczna 
 uczniowie klas III– choinka - forma przestrzenna 

 
Cele konkursu: 

 
- rozwijanie dziecięcej twórczości, 
- rozbudzanie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi, 
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej, 
- umożliwianie uczniom wykazania się własnymi umiejętnościami 

i zaprezentowania wytworów swojej pracy. 
Zasady uczestnictwa w konkursie: 



 
1. W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziałów „zerowych”  i uczniowie 

klas I-III szkół podstawowych. 

2. Z jednej szkoły/zespołu szkół udział w konkursie może brać dowolna liczba 
oddziałów (klas, grup). 

3. Z jednego oddziału (klasy, grupy) na konkursu można dostarczyć 
maksymalnie 3 prace.  

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką z różnorodnych materiałów 
(z papieru, bibuły, elementów dekoracyjnych i innych). 

5. Każda praca powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko. 

6. Pracę należy opisać według wzoru (metryczka pracy): 

- imię i nazwisko autora pracy, klasa, 

- adres szkoły, przedszkola, 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna; 

Kartki z opisem należystarannie przymocować do każdej pracy. 

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

8. Prace prosimy dostarczyć do organizatora w terminie do dnia 13.12.2021r.  

9. Opisane i zabezpieczone prace należy zostawiać w przedsionku szkoły, przy 
wejściu głównym na przygotowanych stolikach. 

10. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu będą do odbioru u organizatora 
tj. w Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju. 

11. Prace konkursowe pozostają u organizatora. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2021 r., o wynikach oraz 
dokładnym sposobie odbioru nagród i dyplomów uczestnicy zostaną 
poinformowani drogą e- mailową  przez organizatora. 

13. Szczegółowe informacje o konkursie u organizatorów (Marzena Oleszczak, 
Małgorzata Dobrzańska, Agnieszka Tałanda, Elżbieta Dziura, Małgorzata Muda, 
Ewa Orłowska), pod numerem telefonu (0-84) 688-04-81. 

 

Prace prosimy nadsyłać na adres:   Szkoła Podstawowa nr 5 
 im. Księdza Jana Twardowskiego  
ul. Nadstawna 62a 
23 – 400 Biłgoraj 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 
Dyrektor  Szkoły 
Teresa Bogdanowicz –Bordzań 


